
 
 

 

 2تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 

 1۸/1۰/2۰2۰        حقوق بشر پاکستان ونیسیکم سیرئک ټخافراسیاب  دری نوشتهٔ متن 
 

 صلح افغانستان: توهم و واقعیت
 

برای رسیدن به یک توافق روی آینده  ح میان طالبان و حکومت افغانستانیک ماه پس از آغاز گفتگوهای صل
 .اندکی به دست آمده است سیاسی افغانستان، در این مذاکرات پیشرفت

ها در باره نکات برای حل اختالف دو طرف مذاکرات هنوزهم روی مسایل تخنیکی مانند اساس مذاکرات، چارچوب
در کل، این وضعیت جمعی از توهم ها واقعیت های اساسی که آینده  .می کنندمورد بحث و آجندای مذاکرات گفتگو 

 . غبارآلود کرده اند، را تحت پوشش قرار داده است افغانستان را
توافقی که به گونه سخاوتمندانه  باشد این جای تعجب نیست که طالبان می خواهند اساس این مذاکرات توافق دوحه

به گونه کامل چشم پوشی می کند. این توافقنامه نه از شورشیان خواسته  افغانستانطرف این گروه است و از دولت 
است در حالی که این یک  خشونت و یا ترویزم را نکوهش کنند و نه هم خواهان شناخت دولت افغانستان شده است تا

ان از سوی دیگر است. هیئت جمهوری اسالمی افغانست دولتی بخش منطقی هر توافق میان طرف های دولتی و غیر
وند ر لویه جرگه در کابل و اعالمیه مشترک میان حکومت افغانستان و امریکا در باره به چارچوبی که اخیراً توسط

  .ید شد اشاره می کندئصلح، تأ
د. ها، بیشتر پیچیده می شونخشونت این اختالف ها توسط کم توجهی طالبان برای اعالم یک آتش بس دایمی یا کاهش

برای صلح افغانستان، پیشبینی کرد که طالبان پیش از رسیدن به یک  ته، زلمی خلیلزاد، فرستاده امریکاسال گذش
 خشونت ها بر اساس توافق دوحه، سیاسی با کابل، به آتش بس دایمی تن نخواهند داد. پیش از آن، او بر کاهش توافق

ل افزایش از اداره بیرون شوند، روند صلح را به خشونت های در حا تأکید کرده بود. در باره این که در صورتی که
 .مسیر اش بیرون می کند، کمتر گفته شده است گونه جدی از

ماه گذشته به اسالم آباد مهم بود به خاطری  یس شورای عالی مصالحه ملی،ئبا این حال، سفر داکتر عبدهللا عبدهللا، ر
، روند دوحه در مقایسه با مذاکرات در اسالم آباد در طالبان مطرح می شود زمانی که موضوع تصمیم گیری توسط

که این گروه ادعا می کند  هم در پاکستان است با وجودی به نمایش تصویرها می ماند. رهبری طالبان هنوز عمل،
  .که اداره بخش کالن افغانستان به دست آنان است

نظامی پاکستان دید منحصر به خودش را  دولت اما از آن هم مهم تر، با وجود انکار و ادعای نبود اطالعات درست،
 گان اصلی طالبان در تأسیس امنیتی پاکستان عالقهدارد. در واقع، گرداننده های آینده" برای افغانستان برای "قدم

میزبانی شود. هرچند، برخی از کارشناسان  های میان افغانان در اسالم آباد خواهند داشت تا به جای دوحه، از گفتگو
 نظامی را تشویق کنند که این کار نوعی از دیدی را به میان می آورد که گویا در نهایت توانستند که رهبری ملکی

لح ، برگزاری گفتگوهای صرانگتحلیل این تالشی برای دریافت یک راه حل "ساخت پاکستان" است. به گفتۀ این
 1۹۹2روند تشکیل حکومت مجاهدین در سال آی در  اس خاطرات دخالت آی آباد به جای قطر،افغانستان در اسالم

  .اذهان زنده خواهد کرد را نیز در
آوردن طالبان روی میز مذاکره  از انکار حضور طالبان در خاک اش تا بازی کردن نقش یک صلح ساز توسط ادعای

افغانستان زمان زیادی را پیموده است. از همین رو توفق دوحه میان  با واشنگتن و کابل، سیاست پاکستان در برابر
رهبران سیاسی و نظامی  پناه گاه های طالبان در پاکستان هیچ ذکر نکرده است با وجودی که امریکا و امریکا از

  .گاه ها شده اند افغانستان برای سال های متمادی خواهان پایان این پناه
طالبان به میان آمد. واشنگتن  پذیر شد که یک تغییر اساسی در سیاست امریکا در برابراین تحول زمانی امکان 

از میان برداشت، و این گروه را ترویست خواند و آن را بخشی  امارت طالبان را پس از حمله های یازدهم سپتمبر
موقف امریکا یک  جنگ، دردانست که مسوول حمله های یازدهم سپتمبر بود. پس از نزدیک به دو دهه  از القاعده

جمهور  یسئامریکا از طالبان توسط مسایل انتخاباتی ر تغییر اساسی رونما شد. در کل، چنین می نماید که دلجویی
در تاریخ  که درازترین جنگ اداره ترمپ می خواهد پایان دادن جنگ امریکا در افغانستان .دانلد ترمپ رهنمایی شود

 .بفروشد نام یک موفقیت کالن در سیاست خارجی اشرا به  امریکا خوانده می شود
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است که حمایت دوحزبی امریکا  اما در درازمدت، موقف امریکا در برابر طالبان بخشی از جنگ سرد غرب و چین
ی با پاکستان به حیث ضمانت کننده، می توانند یک هم پیمان ئامریکا را دارد. طالبان پس از نکوهش طرح های ضد

ز شود که واشنگتن ا ی تازه جهانی در برابر بیجنگ محسوب شوند. اکنون این پذیرفتنی معلوم میها خوب در صف
طالبان را به حیث یک تهدید به امنیت امریکا محسوب نکرد.  همان آغاز جدا از القاعده و چند گروه دیگر، هیچ گاهی

ری دشوا ی چین، روسیه، ایران و هندبه حیث یک مشکل منطقه یی می دید که می توانست برا واشنگتن طالبان را
  این حرکت را از میان بردارد؟ هایی را ایجاد کند. پس چرا ایاالت متحده این همه راه را پیمود تا

راالن افغانستان ایجاد کنند. در راولپندی، جن این برای جنراالن پاکستانی فضایی را ایجاد کرده است تا نفوذ شان را بر
هدارند. برای نگ آنان می توانند منافع شان را از طریق یک توافق سیاسی در افغانستان، تند کهپنجابی به این فکر اس

چنان انتظار دارند که با این نعمت است. آنان هم آنان، تالش واشنگتن برای تزریق طالبان در دولت افغانستان یک
 ۳۶نزدیک به  ن را دفع کند. به فکر آنان،افغانستان آماده شود و رژیم آخندی شیعه در ایرا مذهب کار، جامعۀ سنی

در افغانستان توسعه دهند )به دختران سمینارهای  هزار مدرسه که در پاکستان فعالیت می کنند، فعالیت های شان را
  .این کار، طالب سازی افغانستان تقویت شود جداگانه برگزار کنند( که با

ق مجاهدین افغانستان تماس پیشینه و عمی در میان رهبران پیشین جدا از تأثیر آن بر طالبان، بخش امنیتی پاکستان
 مجاهدین سرمایه های کالن و منافع اقتصادی در پاکستان دارند. هرچند مقام دارد. برخی از طالبان و رهبران پیشین

اجازه داده اند تا از نخبه های افغان را  های پاکستانی در برابر مهاجران افغان اخیراً خشن بوده اند، اما آنان برخی
 در آن جا ملکیت های کالن را خریداری کنند. گرداننده گان پاکستانی طالبان در و در پاکستان سرمایه گذاری کنند

آماده باشند که از طالبان حمایت کنند.  میزبانی از هیچ سیاستمدار افغان از شمال کشور دریغ نمی کنند، اگر آنان
  .افغانستان که فکر ملی دارند، یک مشکل خواهد بود ن درمدیریت کردن رهبران کالن پشتو

را به حیث "نماینده گان پشتون ها" در  برای دفع رهبران افغان ملی گرا، سیاست پاکستان این خواهد بود که طالبان
 .مسئله پشتون ها در دو سوی خط دیورند، مطرح کند افغانستان و به حیث یک راه حل برای

افغانستان، نمایانکر این سیاست است.  لبان در بخش های قبایلی همزمان با صعود این گروه درتغییر جهت میان طا
رهبرانی که بر اساس این فهرست، باید از رسیدن به  افغان را دارد پاکستان همچنان یک "فهرست سیاه" رهبران

هند" خطاب کند تا آنان  ا "طرفدارشوند. اسالم آباد به بسیار عالقه مندی می خواهد که این رهبران ر قدرت متوقف
پاکستان در مهندسی سیاسی و بازی های قدرت در پاکستان  های استخباراتی های آینده باز دارد. نهاد را از حکومت

 .برند آنان از بخشی از این تجربه در بازی های قدرت افغانستان نیز به کار می .بسیار ماهر استند
ین بازی نهایی در افغانستان، تمام ا در برابر افغانستان برای شکل دادن یک تصمیم گیرنده گان سیاست پاکستان

حمل و نقل، ویزه، مدیریت مرز برای مبارزه با داعش، آنان همه مسایل  تجارب را روی هم کرده اند. از تجارت و
خودشان را موقعیت آنان  قابل درک را به حیث وسایل چانه زنی به کار می برند. چنین معلوم می شود که واقعی و

میان طرف های افغان را بشکنند و انکار طالبان برای  می دهند تا بن بست پیش بینی شده روی یک آتش بس دایمی
  .خاتمه یابد اسالمی افغانستان را پایان دهند تا عطش این گروه برای تأسیس دوباره امارت یکجاشدن با جمهوری

 برای قناعت دادن طالبان برای سازان پاکستانی ممکن است ژستراتیهمین که رسیدن به یک توافق ممکن بنماید، 
صادر کنند. این به جنراالن پاکستانی کمک خواهد کرد تا از  پذیرفتن جمهوری اسالمی و یک آتش بس یک فتوا را

. این گروه ادامه بدهند شان در کشور از طریق این افغانستان یک نقش دایمی داشته باشند و به نفوذ طریق طالبان در
  .میالدی به دنبال آن بوده اند 1۹۸۰است که آنان از دهه  ستراتیژیکیک نمونه نرم عمق 

پنجه نرم می کند؛ اما ارتش  اسالم آباد در حال حاضر با یک مشکل اقتصادی و از هم گسستگی سیاسی دست و
پخش قدرت اش در منطقه و جداسازی آینده در آسیای میانه  نایاب برایپاکستان به این وضعیت همچون یک فرصت 

همچنان  این برای جنراالن پاکستانی دست باالیی در پاسخ به تقسیم داخلی قدرت می دهد؛ اما می بیند. این وضعیت
 .دهد آنان را در رابطه های شان با قدرت های کالن، ربط بیشتر می

کم گرفتن افغانان احمقانه خواهد بود.  ی متذکره ممکن است خوشایند بنماید اما دستاگر به رویت آن دیده شود، باز
آوردن هیجان برای خارجیانی را دارند که روی آنان از بهر تقلب شک می  آنان )افغانان( یک ظرفیت بی مانند در

قشون سرخ رخ داد؟ این  میالدی را به یاد دارید که پس از خروج نیروهای 1۹۸۹حمله جالل آباد در سال  .کنند
 1۹۹۰یات سیاست افغانی توسط بیرونی ها در دهه ئجز حمله "برنده گان" جنگ سرد را تحقیر کرد. مدیریت با

نو کار  منطقه و جهان مشکل کالنی را ایجاد کرد. راه حل های تحمیل شده در افغانستان میالدی ناکام شد و برای
  .ری نشینی در حال رشد آنبرای جوانان و شه خصوصنخواهند داد، به 

نند. شان دوباره فکر ک ستراتیژیروی  ایاالت متحده و پاکستان، خصوصنیاز است تا بازیگران از تمام طرف ها، به 
 که تمام طرف ها با آن تطابق داشته باشند، به دست آید. اما "قواعد مناسب مصالحه و صلح می تواند توسط یک توافق

اساس قانون اساسی افغاستان، باید  ست آوردن چنین قواعد، نظام دولت افغانستان، بربازی" نیاز است. برای به د
 .باشد تقویت شود و باید محراق توجه تمام تالش ها
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