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 تصویر مبهمی از جنگ و صلح 
 

ایاالت متحده تحت عنوان مبارزه با  و ورود قوای ائتالف  به رهبری  2001از سقوط حکومت طالبی در سال 
دالر از  یلیونهفده سال گذشت. این جنگ با هزینۀ یک تر ،دهشت افگنی و ریشه کن کردن القاعده در افغانستان

ف باز در ادوار مختلتا بیست و پنج هزار سر  قوا را در افغانستان از ده هزارکه بیشترین جانب ایاالت متحده، 
سربازانی از چند صد نفر محدود تا چند هزار در افغانستان که دو کشور دیگر چهل و و همچنان  ،تعبیه نمود

 ،انعمده ترین گروه مخالف دولت افغانست ،، نه تنها به پیروزی نرسیده بلکه شدت یافته و امروز نفوذ طالباندارند
به خصوص در مناطق دور دست و  ،افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده و ساحات بیشتری را در

در پهلوی قوای ائتالف با  نستاندولت افغا تحت ادارۀ شان دارند. ،دهات و اطراف شهر های بزرگ حتی کابل
مردمی که تعداد آن های نیروی  بدون ،ولیسشامل اردو و پ اه هزار نیروی امنیتیجصد و پن حدود دو داشتن در

رۀ که خاط ود را برای تأمین امنیت شهر های بزرگ و پر نفوس بکار می بردتمام کوشش خ ،اند را اعالم نداشته
همه روزه  در اذهان زنده می سازد. ولی دیده می شود که ،را قبل از سقوط حکومت داکتر نجیباواخر  دوران

 مراسمهستند. حتی در روز ها مردم افغانستان شاهد حمالت خونبار و کشتار بی رحمانۀ این مخالفین در شهر 
 ،در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری بروز سه شنبۀ گذشته بیستم نومبر یاد بود از مولود سرور کائنات

نتحاری جان باختند و در یک حملۀ ا ،اسالم گرد آمده بودند پیامبرمراسم مولود مبارک  که در رنفو پنج  پنجاه
 .تن دیگر زخمی گردیده اندنود و پنج 

و شکست جنگ مداران ایاالت متحده امریکا که در گذشته ها از پیشرفت در جبهات اکنون نظامیان و سیاست
 وزی نظامی نه برای طالبانه این جنگ به بن بست رسیده و پیرنیز اعتراف دارند ک ،طالبان صحبت میکردند

 Foreign)سیپالی رینبر فانشریۀ معت به گزارشمقدور است و نه برای دولت افغانستان و متحدین بین المللی شان. 

Policy)  چند روز قبل بود که جنرال ژوزف دنفرد رئیس کمیتۀ لوی درستیز های ایاالت متحدۀ امریکا در یک
حاال شکست نمی خورند و فکر می کنم مناسب  طالبان»هالیفاکس انتر نشنل گفت در مجمع امنیتی  مصاحبه

ی بردیم و اگر نسبی گفته شود وضع ست را بکار مسال قبل اصطالح بن ب ما یک اهد بود که چنین بگوئیمخو
 «.ی نکرده استچندان تغییر

این بن بست در حالی است که ستراتیژی جدیدی که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا سال گذشته 
با وصف آن که  نداد که حکومت امریکا از آن توقع داشت، نتیجۀ ،در مورد آسیای جنوبی و مرکزی وضع کرد

شد و  اردو ،طالبان به مذاکره با حکومت افغانستان فشار های سیاسی و اقتصادی بر پاکستان برای وادار ساختن
. قطع این مساعدتهای مالی و بیش از یک ملیارد دالر کمک اقتصادی ایاالت متحده به پاکستان هم قطع گردید

نی دی ایاالت متحده در منطقه، یعر به رقبای سیاسی و اقتصاموجب شد که آن کشو ،های سیاسی به پاکستانفشار
فرصتی بودند، نزدیکتر شود و کمک های مالی و سیاسی آنها  که از دیر زمانی در آرزوی چنینچین و روسیه، 
 را جلب نماید.

یگری را د تغییر عدم ثمر بخشی ستراتیژی ایاالت متحده،و  ،این انکشافات نا مطلوب برای امریکا و افغانستان
که روی آوردن به مذاکرۀ  وارد نمود در افغانستاننگ پُر هزینه به جدادن برای خاتمه  در پالیسی این کشور
. امریکا از زمان سقوط رژیم طالبانی حاضر به مذاکرۀ مستقیم با این گروه نبود و همیشه مستقیم با طالبان است

با  این بوده کهطالبان هم  موقف همیشگیرد میکرد. در خواست این گروه را برای گفت و گو های مستقیم 
ه . ولی از شش ماو آنرا دست نشاندۀ امریکا میدانند نه یک حکومت مشروعحکومت افغانستان مذاکره نمی کنند 

ویلز معاون وزارت خارجۀ امریکا در  بانو الیسو دیدار  تماسهای مستقیم با طالبان با گفت و گو به اینطرف
زلمی خلیلزاد سیاستمدار افغان  به این طرف ماه گذشته آن از تقریباً سه آغاز شد و متعاقب ،امور جنوب آسیا

امریکا، که شناخت گسترده از تمام جناح های ذیدخل در معضلۀ افغانستان دارد،  تبار و مشاور وزارت خارجۀ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Herawi_j_tasweer_mubham.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Herawi_j_tasweer_mubham.pdf


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ا طالبان در ب گفت و گو های وسیع ها سفر در گماشته شد و تا کنونلح افغانستان به حیث پیش برندۀ مساعی ص
شخصیت های سیاسی مطرح و رهبران  دولت و دوحه و ابو ظبی و با پاکستان و عربستان سعودی و همچنان با

 داشته است. در افغانستان دیگر ی سیاسیاحزاب و جریان ها
ستان در کنفرانس خبری در سفارت ایاالت متحدۀ امریکا در کابل گفت: آقای خلیلزاد در آخرین سفرش به افغان

به وجود آمده. طالبان می گویند عقیده ندارند که در جنگ نظامی پیروز  فکر میکنم فرصتی برای آشتی و صلح»
 «.از طرق مسالمت آمیز با گفت و شنید های سیاسی حل کنند می شوند و می خواهند که مشکالت موجود را

لی از اظهارات طالبان در نشست ماسکو که ده روز قبل دایر گردید و دران برای اولین بار یک هیات شورای و
ذاکره م شان که قبلی وز هم بر موقفنعالی صلح افغانستان نیز اشتراک داشت، چنین بر می آید که طالبان ه

ستانکزی نمایندۀ طالبان درین کنفرانس د عباس مشیر مح پا فشاری دارند و ،با حکومت افغانستان استنکردن 
ذاکره با افغانها م بعد از آن که با امریکا در رابطه با خروج سر بازانش از افغانستان به موافقه رسیدیم» : گفت

 «آنهم با جریان های سیاسی و شخصیت های مطرح نه با حکومت خواهیم
با این  نومبر ترکیب هیات افغانی را برای مذاکره با طالبان 22با وصف آن حکومت افغانستان روز پنجشنبه  

غنی ، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، حسینه  جمهور عبدالسالم رحیمی رییس دفتر رییس :اعالم داشت اعضا

عالمه معین وزارت وزارت تحصیالت عالی،  کرزی معینصافی سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ، عبدالتواب باال
، عطاءهللا لودین عضو گان یندعضو مجلس نما امور مهاجرین، جنرال عبادهللا عباد معاون امنیت ملی، شاه گل رضایی

 هنگیروابط فر و توریالی غیاثی رییس ستره محکمه، عبدهللا عطایی عضو شورای علما، شمیم خان کتوازی والی پکتیا
 .ور خارجهوزارت ام

ات کربه ضرر مذا ،تعیین این هیات را در صورتی که از طرف دولت رسماً تائید شود ،اما نهاد ها و شخصیت های سیاسی

 . د بودهو مذاکرات بی نتیجه خوا آنها طالبان حاضر به مذاکره با هیات حکومت نخواهند شد صلح میدانند زیرا به گفته یی
های تازه برای تأمین  ت تالشادهد که با این هی جمعیت اسالمی هشدار میمحمد اسماعیل خان، عضو رهبری 
حکومتی نسازد، بگذارد که  را امیدواریم که حکومت این روند»گوید:  می وصلح در کشور ناکام خواهند شد. ا

صالحیت  و های مهم و تاثیرگذار افغانستان که طرف اعتماد اکثریت مردم افغانستان هستند یک روند از شخصیت
 «.ند بهتر خواهد بودنگو ک ها گفت و ند با آن، گو با طالبان را دار گفت و

اگر حکومت حتا یک چنین فهرستی را : »گوید نور رحمان اخالقی، عضو رهبری جمعیت اسالمی نیز می
کومت طرف حآن اگر تنها  تواند باشد در غیر ها می گو معرفی کرده باشد معنایش این است این یک ضلع گفت و
 «تواند به نتیجه برسد و طالبان مطرح شود معنایش این است که آن صلح نمی

دونالد ترمپ و هم فرستادۀ او آقای خلیلزاد خوشبین هستند که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و حتی  ولی هم
پ ان خواهند رسید. آقای ترمقبل از انتخابات ریاست جمهوری در بیست و یکم حمل سال آینده به توافقی با طالب

ما اکنون »در تماس تیلفونی با عساکر امریکائی در افغانستان بروز پنجشنبه به مناسبت روز شکر گزاری گفت: 

ان هستیم که شاید بسیاری مردم در بارۀ آن چیزی ندانند. این بار تگوهای بسیار قوی در افغانس و در حال گفت
افتد. اگر موفق شود، موفقیت بزرگ خواهد بود و از آن خرسند خواهم  فاق میاول خواهد بود، ببینیم که چه ات

  «.شد
و  عیتموقکه  قانونی دیگری را ایجاد میکندمعضلۀ در زمینۀ مذاکره نکردن با حکومت افغانستان  موقف طالبان

 در افغانستان ،و چه مخالف حکومت از جانب تمام جوانب چه موافق حکومت افغانستان است، حکومتی کهموقف 
فی چنین موق به حیث حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته شده و احترام می شود. و جامعۀ بین المللی

و تشکیل  التوای انتخابات ریاست جمهوری از جانب طالبان باعث پخش شایعات و گزارش های مبنی بر
گر چه در چند روز گذشته گزارش های از بحث بر این موضوع بین آقای خلیلزاد شده است. « تحکومت مؤق»

برای  آمادگیحکومت این گزارش ها را رد نموده و از  مت کابل هم شنیده شده ولی بارهاو طالبان و حتی حکو
اند  به زلمی خلیلزاد دادهگزاری انتخابات ریاست جمهور سخن می زند. گفته می شد که طالبان این پیشنهاد را بر

 ولی سخنگوی طالبان نیز دو روز قبل این گزارش را تکذیب نمود. 
شعار کهنه و فرسودۀ ادارۀ » سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز جمعه در یک اجتماع در کابل گفت:

 بازگشت به عقب و به معنایعملی و مغایر با قانون اساسی افغانستان و در حقیقت  موقت، کامأل بی مورد، غیر
ی ان داخلی و خارجنایجاد یک بحران دیگر است. این یک خواستی است که بیش از هر چیزی دیگر به نفع دشم

 «.شود نه به مردم افغانستان افغانستان تمام می
قد تمع سیاسی در افغانستان در همین اجتماع احمد ولی مسعود رئیس بنیاد مسعود یکی از شخصیت های مطرح

ر نه اختیار جنگ با ماست نه اختیا». او می گوید: استاست که حکومت افغانستان فاقد صالحیت تصمیم گیری 
 دآین نیست و اختیار حکومت موقت هم با ما نیست. کسانی که می صلح با ماست. اختیار انتخابات هم با ما

 انگوی کس یم گیرنده نیست. فقط بلندها مصمم است، باور کنید که حکومت تصم گویند که حکومت به این می
  «.گیرند دیگری است که تصمیم می
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عدادی از تتشکیل گردد و  تم دورۀ فعلی ریاست جمهوریخدر  که گفته می شود یکی از اهداف عمده ای حکومت مؤقت  
ین نظر تعداد دیگری از ااوضاع سیاسی افغانستان به شمول آقای کرزی رئیس جمهور پیشین و سیاستگران و تحلیل گران 

باید حفظ دست آورد های هفده سال گذشته مثل زیر ساخت ها، دوام باز سازی ها، آزادی های مدنی و  ،پشتیبانی کرده اند
نگ و که مغایر فرهباشد اقتصادی مطابق به منافع ملی و سایر پیشرفتهای  ن، آزادی بیان و مطبوعات، انکشافحقوق زنا

  .در افغانستان نیست آزادی های مدنی
 :پیشکش می شود از جملهبرای تشکیل چنین حکومتی  دالیلی هم 

 رین انتخابات ت اخیر آنرا ثابت ساخت و یکی از بد ناماتی که انتخابات پارلمانی کمیسیونهای انتخاب بی کفایتی
 خوانده شده است،

   رای می گردد، محرومیت ملیونها رای دهنده از حقوخامت اوضاع امنیتی که باعث 
  به حکومت آینده که باز هم گروه طالبان آنرا  ،و تالش برای آوردن صلح ،جنگ سیاسی و دوانتقال حالت موج

حکومت دست  ،فعلی خواهد خواند که به قول این گروه و موقف رسمی آن غیر مشروع و تداوم نظام سیاسی
 نشاندۀ امریکاست،

  ح کمیسیونهای اصالبرای تغییر نظام انتخاباتی و  های انتخاباتی و فشاربه کمیسیون گروه های سیاسیبی اعتباری
 الک پشتانۀ حکومت، مقدور به نظر نمی رسد، که با حرکت های سیاسی انتخاباتی

  و رویکار کردن یک نظام سیاسی پارلمانی  و تقاضا برای تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی موجود نا کار آیی
 داده و ملت از آن خاطرۀ خوش دارد،دهۀ دموکراسی زمان سلطنت نتیجۀ خوب  که در افغانستان در

  ه و تصمیم ملت در ادار دم سهم دادنو ع بی حد و حصر قدرت در نظام ریاستیتمرکز سر خوردگی ملت از
 گیری های کالن ملی و... 

تغییر  این تقاضا ها و سازی بر آورده ساختنک حکومت مؤقت برای زمینه تقاضا برای تشکیل ی دالیل برخی از اینها می تواند
 ارائه گردد.و تعدیل قانون اساسی و سپس انتخابات 

بهتر خواهد بود با در نظر داشت ترکیب و بافت اجتماعی  حکومت مؤقت، اگر تصمیم به تشکیل آن اتخاذ میگردد،ترکیب اما 
که در نتیجۀ دوام جنگ ها و دامن زدن به  کثر افغانستانهای متعدد جامعۀ متافغانستان و موقف گیری های گروه ها و تبار 

به این ترتیب که یک هیات و یا شورای رهبری مؤقت بدون  .باشد به شکل یک شورا ،انواع تعصبات بیشتر قطبی گردیده
فظ ف باشد که هم موازنۀ اجتماعی و سیاسی و منطقوی حطربی از شخصیت های ملی مرکب اشتراک احزاب و تنظیم ها و

می تواند یک شورا  به یک رهبری متمرکز ورای یگانه و حاکمانه مبدل نگردد. چنین ،رهبری این دولت مؤقت ، و همگردد
 یث رئیس دولت مؤقت تعیین نماید.به حو  یکی از شخصیت های ملی و وارد و با کفایت و کار کن را از بین اعضا تشخیص

   تصامیم ملی هم به رای اکثریت اعضای شورای رهبری اتخاذ گردد.
بین جوانب در گیر این جنگ دایر نشده و هم آقای خلیلزاد و هم سایر جوانب در  در حالی که تا کنون هیچگونه مذاکرات جدی

طرف حکومت نشان می از  و جمع آوری نظریات هستند، پخش گزارش مربوط به تعیین هیاتی خواهی حال مشوره و نظر
نهاد ها و اشخاص و تبار های افغانستان  دهد که با وصف فشار های آقای خلیلزاد برای تعیین هیاتی که از تمام جوانب ذیدخل و

این دران سهم بدهد این مذاکرات است و نمی خواهد سایر مراجع را  در صدد انحصار حکومت نمایندگی کرده بتواند، باز هم
دشواری دیگری در روند مذاکرات صلح وارد خواهد کرد زیرا از یکطرف طالبان حاضر نخواهند بود با این  حرکت احتماالً 

هایت به مذاکره حاضر شوند و از جانب دیگر ترکیب این هیات مورد تائید نهاد های سیاسی و جامعۀ مدنی نیست که می تواند 
 وارد نماید. دشواری دیگری در روند مذاکرات و یا نتایج احتمالی آن

مذاکرات صلح به همان پیمانه ای که ابعاد داخلی پیچیده دارد، ابعاد خارجی آن هم پیچیده و مغلق است. کشور های مختلفی، 
چه آنانیکه در هفده سال گذشته درین جنگ دخیل بوده اند، و چه آنانی که در همسایگی نزدیک و دور افغانستان قرار دارند 

ع و شور ها منافهر یک از این ک ،تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هند، روسیه و کشور های دیگرمثل پاکستان، ایران، 
دارند که طبعاً برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مستلزم رسیدگی است که شامل استفادۀ مشترک از  نگرانی های مشروع

اچاق ق گروه های تند رو و شورشگری وسرایت جلو گیری از آبهای افغانستان، تأمین امنیت در سرحدات افغانستان به منظور 
به این کشور ها، تشکیل حکومت متعهد به حفظ همسایگی نیک و روابط مسالمت آمیز با همه کشور ها و مانع مواد مخدر 

ان و هر یک تمتناسب و مطابق به منافع ملی افغانس ی، سهمگیرتبدیل شدن افغانستان به صحنۀ جنگ های نیابتی بین همسایگان
را در افغانستان تعقیب میکنند  اما بعضی دیگر اهداف غیر مشروع وژه های اقتصادی و انکشافی و ...در پر هااز این کشور

 جنگ و خونریزی در افغانستان بوده و آرزو دارند که حکومتی دلخواه ایشان و مطابق به شدن که یکی از علل عمده و پایدار
 ،ر جنوبد قرار دارند در رأس این موقف دو همسایۀ افغانستانستراتیژیک آنها را تعقیب کند.  و اهداف باشد منافع و سلیقۀ آنها

پس از تهاجم  1980با پیروی از سیاست عمق ستراتیژیک که جنرال ضیاء الحق دیکتاتور نظامی پاکستان در سالهای  پاکستان
که همیشه خواسته است از منابع آبی و زیر زمینی  و در غرب ایران قشون سرخ اتحاد شوروی سابقه بر افغانستان وضع نمود،

ومت . هم حک،و افغانستان را به یکی از میادین جنگ ها و مخالفت خویش با غرب مبدل سازد افغانستان رایگان استفاده نموده
افغانستان را در نظر گرفته و چنین ع باید منافع مشرو در رأس ایاالت متحدۀ امریکا و ملل متحد ،افغانستان و هم جامعۀ جهانی

 برای بلند پروازی ها و دست اندازی ها را به خاک و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان اجازه نداده و از این کشور ها
به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و منافع ملی  حفظ و رعایت همسایگی نیک، عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، احترام

 تضمین گرفته شود. افغانستان 
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