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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۰۴/۰۸/2۰1۸              فردوس
 

 گرید یجنگ هٔ مقدم ایصلح 
 

 یامر قابل دفاع یدر منطق نظاممحاصره  یهاونیزیگارن هٔ یها و تخل روستا یاز برخ یدولت ینظام یروهایخروج ن
 یمنطق چیبه طالبان با ه اتیاز وال یبرخ هٔ و سپردن کامل ادار اتیاز مراکز وال یتیامن یروهایاما خروج ناست، 

طالبان در  ندگانیاند که نما منطقه گزارش داده یها شورک یها از رسانه ی. برخآوردیو صلح نم ستیقابل دفاع ن
از جنگ  دنیکش که در بدل دست یگرید یازهایدر کنار امت ندهیاند که آنان در آ گفته امریکائی یها پلوماتیقطر به د

منتشر  یمورد، معلومات مفصل نیمنطقه در ا یکشورها یها است. رسانه تیوال 1۳ هٔ سپردن ادار یکی خواهند، یم
کنند  یاز جانب خود معرف ندهیرا در آ اتیوال نیا یهایتنها وال خواهندیکه گروه طالبان م ستیاند. روشن ن نکرده

 یبه قلمرو پادشاه ایو تمام آن جغراف رونیب تیوال 1۳از مراکز  یتیامن یروهاین مجموعدر  خواهند یم که نیا ای
 .شود لیطالبان تبد

 

 رافغانستان د یو دولت یرسم یروهایطالبان سپرده شود و ن یروهایدربست به ن تیوال 1۳باشد که  نیمنظور ا اگر
 دی. شاشودیفراهم م گرید یبلکه مقدمات جنگ د،یآ ینم انیصلح به م وجه چیحضور نداشته باشند، به ه تیآن وال

 ینظام یلباس رسم ندهیمستقر اند در آ تیوال 1۳همان  ییاستدالل کنند که طالبان که حاال در مناطق روستا یاعده
طرح به  نیاز آن مناطق خارج شود. اما ا یتیامن یروهایمستقر شوند و ن یتیامن یروهاین یها بپوشند، در قرارگاه

 یدارا ی. حتا در کشورهادیآیجور نم یمنطق چیبه گروه طالبان است و با ه اتیوال نیکامل ا اریسپردن اخت یمعنا
شته دا یاارتش جداگانه التیکه هر ا ستین طورنیدولت فدرال است و ا اریدر اخت ینیو امن ینظام هٔ فدرال هم قو نظام

ال فدر یروهایباز هم ارتش و ندارند،  یالتیا یروین هاالتیمتحده هم که ا االتیمثل ا یفدرال یهاباشد. حتا در نظام
 .فدرال است یروهایدر دست ن یمستقر اند و کنترول اصل هاالتیدر آن ا

 

مدرن در  یدارامر با منطق دولت نی. اکندیبه صلح نم یاز آن به طالبان کمک شتریکمتر و ب ای تیوال 1۳ سپردن
 یریومرج جلوگبر زور انحصار داشته باشد تا از هرج دیمدرن، سازمان دولت با یدارتضاد است. در منطق دولت

 یدولت به معنا ا،یدر آن جغراف رد،یکنترول را به دست بگ ییخارج از چارچوب دولت در جا یروین کیشود. اگر 
 .رودیامکان وقوع جنگ م یاآن وجود ندارد و هر لحظه یواقع

 

 2۰۰1تا  1۹۹۴است که طالبان محصول بحران افغانستان هستند. طالبان از بدو ظهورشان در سال  نیا گرید تیواقع
 نیالدحکومت برهان تیبودند. آنان در آغاز ظهورشان از حما ریدر افغانستان درگ گرید ینظام -یاسیس یروهایبا ن
 دست یگروه که با حزب وحدت به توافقات نیشدند. ا جنگحکومت هم در  نی، اما بعداً با ابرخوردار بودند یربان

حزب را بدون محاکمه اعدام کردند. طالبان دکتر  نیو رهبر ا گذارانیبن ،یمزار یعبدالعل 1۳۷۴در سال بود،  افتهی
طالبان جنبش مقاومت  تی. در زمان حاکمختندیه دار آوکشور را هم بدون محاکمه ب نیشیجمهور پ سیئر ب،ینج

دست  ی. طالبان در ترور احمدشاه مسعود هم به نحودیجنگیگروه م نیاحمدشاه مسعود با ا یبه رهبر یاانهمسلح
 ییهامزار و بخش ان،یبام کاولنگ،یرا هم منهدم کردند و در شمال کابل،  انیبام یبودا یها گروه مجسمه نیداشتند. ا

 هاتیواقع نی. اشودیخوانده م یکشو نسل یجنگ اتیجنا یالمللنیب نیقوان یزدند که بر مبنا یاز تخار دست به اقدامات
گروه مثالً  نیا یبرا یمشکل دارند. وقت یقوم یها و گروه یاسیس یروهاین شتریآن است که طالبان با ب هٔ دهندنشان
 رند،که نفوذ دا یمخالف طالبان هم در مناطق یاسیو س یقوم یها روشن است که گروهسپرده شود،  تیوال 1۳
 .فعال خواهند کرد گر،ید تیوال 1۳طالبان در  یبه حضور نظام عکس العملخود را در  ینظام التیتشک

 

 یو منجر به جنگ آوردینم انیبه م یصلح گریمختلف در مناطق گوناگون د یها گروه ینظام التیمجدد تشک یایاح
داشته باشند، اما  ینظام التیمختلف در مناطق مختلف افغانستان تشک یها امکان ندارد که گروه چی. هشودیم گرید

 ستین یمنطق چینهادها اقدام کند. ه تیبه تقو یسر درد چیه یاجازه دهند که ب یجنگ نشوند و به دولت مرکز ریدرگ
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 یالغا دیبا هستند، یکردنطالبان بدل شود. طالبان اگر صلح یاز قلمرو افغانستان به قلمرو پادشاه ییهاکه بخش
 اریع یاسیحزب س کی یارهایخود را با مع التیتشک اریمثل حکمت دیخود را قبول کنند. آنان با ینظام التیتشک
 ی. حفظ حضور نظامرندیپذیاست که مردم افغانستان هم آن را م یزیچ نیشوند. ا یرقابت استیو وارد س ازندبس

بر ختم خشونت مردم افغانستان منافات  یمبن یو با آرزو ستیآور نصلح وجهچیاز مناطق به ه یطالبان در برخ
 .دارد

 

 انینظام یاست که برا یتیوضع ،یسرحد اتیافغانستان از جمله وال اتیاز وال یطالبان در برخ یحضور نظام اما
ها پاسخ نینگران بوده و بدتر اشیو شرق یجنوب یمرزها هٔ یاز ناح شهی. ارتش پاکستان همباشدیپاکستان مطلوب م

حداقل که اگر جنگ افغانستان طالبان را به قدرت نرساند،  خواهندیم یپاکستان یهاداده است. جنرال ینگران نیرا به ا
یفکر م یپاکستان یها. جنرالردیگروه طالبان قرار بگ اریدر اخت یاسیتوافق س کی هٔ جیجنوب افغانستان در نت دیبا

در  انکه دشمنان پاکست شودیسبب م آنان، یدر مرزها ستیو اسالم ستیجهاد ینظامگروه شبه کیکه حضور  کنند
افغانستان راحت  یدولت مدرن در مناطق جنوب کی یو نهادها ها هیجا نشوند. پاکستان با گسترش پابهمناطق جا نیا
 آن به دست گروه یایجغراف که نیا ایکامالً در کنترول طالبان باشد،  ایکه  خواهندیم یافغانستان های. پاکستانستین

 .کدام به طور جداگانه رابطه داشته باشد هرآباد با متعدد اداره شود و اسالم یها
 

متعدد قدرت در قلمرو افغانستان روابط گوناگون داشت. آنان در آن  یها زهیبا جز 1۹۹۶تا  1۹۹2از سال  پاکستان
یوقت بلخ مراوده م یهاقرار دهند با مقام انیکابل را در جر کهنیداشتند و بدون ا یگرکنسل فیزمان در مزارشر

وقت هرات  یها کشور در هرات بود و با مقام نیا سرکونسلپاکستان  یاستخباراتچ گریامام د لی. همچنان کرنکردند
مشوره داده بود  خانلیامام بعداً ادعا کرد که در آن زمان به اسماع لیکرن نی. همکردیتعامل م خانلیاز جمله اسماع

 و از آمدیمبه قندهار  یها به راحت نشود و هرات را به آنان بسپارد. نصرهللا بابر در آن سال ریکه با طالبان درگ
بحبوحه طالبان  نی. در همگرفتیپاکستان به ترکمنستان را م تجارتیب یها مجوز عبور کاروان یمحل نقومندانا

که در آن هر لحظه  یایفیالطواملوک تیمطلوب بود. اما وضع اریبس تیپاکستان همان وضع یظهور کردند. برا
 یهاینگران دی. پاکستان باستینستان قابل قبول نمردم افغا یبرا همه وجود دارد، هیهمه عل یریامکان جنگ و درگ

 یها استیمشروعش را از س یهاینگران دیبگذارد. ارتش پاکستان با انیمشروع خود را با حکومت افغانستان در م
 .کند کیاش تفکطلبانهسلطه

 

فاقد قلمرو دولت،  یها رهیدر جز ها ستی. ترورکندیم دیرا تهد یگروه طالبان صلح جهان یبرا ایجغراف سپردن
 یبه صورت رسم ستیجهاد ینظام گروه شبه کی ی. وقتکنندیم جادیوجذب ا جلب یها نهانگاه، آموزشگاه و هسته

نقاط جهان وسوسه  گریفکرش در دهم یها روشن است که گروه اورد،یمنطقه را به دست ب کیبه  تیمجوز حاکم
 .کنندیستفاده مو از قلمروش ا وندندیپیگروه م نیبه ا شوند،یم
 

 هٔ حکومت افغانستان و جامع ند،یآ یمذاکره م زیم یرو یحداکثر یها با خواست ریدرگ یها است که طرف روشن
کابل در مذاکره با طالبان را روشن کنند. سرخ  طوخطافغانستان  یاسیس یروهاین گریبا د یدر هماهنگ دیبا یجهان

 دیافغانستان سف جادینه ا و ختم جنگ است، یاسیحزب س کیمردم افغانستان بدل شدن طالبان به  یصلح مطلوب برا
 .اهیو س

 پایان
 

 تشکر از هشت صبحبا 
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