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 کند. یم لیمتحده موافقت با طالبان را به زور تحم االتیا
 رفت؟یافغان ها خواهند پذ ایآ

 2۰2۰ یفبرور21 ن،یپنچ ال نیاند
 

 
ز ا شتریب یدهد نگران کننده است. سکوت دهل یترامپ توافق صلح را به زور به خورد افغان ها م ۀکه ادار یطور

، از ترامپ یآت ییرایپذ یا هیهند، در سا یحاکمه ا ئتیعناصر وابسته در ه میکه تصور کن میلرز یآن. به خود م
 تندسیمتحده قادر ن االتیهند و دولت پنهان در ا یاسیس یکنند. ظاهراً رهبر یم یهمکار ییکایامر ۀدر خفا با پروژ

 را با تبعات گسترده اش بفهمند. ایمتحول جنوب آس کیتیوپولیج
ترامپ  ۀآسا در حرکت اند. با کمک پاکستان، ادار لیشوند، س یم تیپاکستان هدا - کایامر یکه با قطب نما عیوقا

ً یتوافق تقر کی است.  دهنیافغانها در ماه آ نیبا طالبان را بدست آورده است. توافق خواستارآغاز مذاکرات ب نهیبه با
 نییعزمان ت نیودرا یستیترور یپناه ندادن به گروه ها یراآتش بس کشور شمول و تعهد طالبان ب کیمتعاقب به آن 

 است. ییکایامر یروهایخروج ن یجدول زمان
شامل  " است وقیاردقی"بسهفته کی یبرا"کاهش خشونت" یادعا کرد که توافق رو یئکایامر یمامور بلند رتبه ا کی
شان را  یکنار جاده و راکت یو بم ها یانتحار اتیافغان است و مهم تر از آن، طالبان تعهد کرده اند عمل یروهاین

 افشا نمود ویپمپ کیما کایامر یخارجه ا ریامروز وز قبالً  یشود ول یم یمتوقف کنند. "کاهش خشونت" فردا عمل
 امضا خواهد شد، که عالمت اعتماد روز افزون واشنگتن به طالبان است. یفبرور 29که توافق روز 

 یحقان نی( سراج الدیحقان یرهبر و حشتناک شبکه اابراز شد که معاون طالبان ) نیبال فاصله بعد از ا ویپمپ اعالم
 یو انیکه جنگجو نشر نمود که در آن تعهد نمود یواشنگتن، مقاله ا یحاکمه ا ئتیعلم بردار ه مز،یتا ورکیدر ن

 "کامالً متعهد" به "کاهش خشونت" در توافق اند.
آنرا بعداً برجسته نمود(  کایامر ی)که صدا نیکند و نظر سراج الد یاسالم آباد عمل م یبه اشاره ا یحقان یا شبکه

استحاله  نیاج الدسر ی. مقاله ادیخواهد که "کاهش خشونت" در عمل به اجرا درآ یدارد که اسالم آباد م نیاشاره به ا
 .ابندی یم انیپا نگونهیشورش ها ا شتریدهد. ب یم اننش یاسیس تینامدار به شخص ستیترور کیاش را از 

 کیپلوماتید یبه نهاد ها یستیترور یمسئول حمله ا یحقان یموضوع آگاه است که شبکه ا نیکامالً از ا واشنگتن
 تاسیس یاصل ریدر مس یحقان نیکند که سراج الد یم جابیا کایامروز منافع امر یدر افغانستان است. ول یهند

تواند  یم یاست، چون و دیو مف یضرور نی. اردیرا بگ یدر سطح مل یو بالقوه متعاقباً نقش رهبر ردیقرار گ یافغان
 صلح را ارائه کند.

 یو است. یدل جمع هینقش قاطع داشته باشد، ما نیکه در آن سراج الد یمیکه به پاکستان مربوط است، رژ یئجا تا
 نخواهد کرد. یها عشوه گر یهرگز با هند
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 و،یکه در آن پمپ یفبرور 15در  خ،یمون یتیکنفرانس امن هیدر حاش یبه آن، واشنگتن در جلسه ا یقضا و مواز از
د، توانست با مهارت موضع زاد حضور داشتن لیخل یارشد با طالبان، زلم ۀدفاع مارک اسپر و مذاکره کنند ریوز

 دهد. رییرا تغ یجمهور افغان، اشرف غن سیرئ یچیسرپ
هان نا گ یو یول م،یدان یتوانست آنرا رد کند، را ما نم ینم یکردند که و شکشیپ یغن یها برا یئکایامر یزیچ چه

 ترامپ و طالبان شد. ۀادار نی"کاهش خشونت" ب مانیپ اقیطرفدار با اشت
 استیر انتخابات جیاعالم نتا –برگشت به کابل  رد خیمون نیبعد از تسک یغن یمتصور است که حرکت بعد کامالً 

 متحده را داشته باشد. االتیا یموافقت ضمن –سال گذشته  یجمهور
به  دیعبدهللا عبدهللا تهد ،یاجرائ استیرا محکوم کرده است. ر یافغان حرکت غن ونیسیکه اپوز ستیتعجب ن یجا

 نموده است. یحکومت مواز لیتشک
ا ت ختهیرا بر انگ یحمله نموده است که غن یجهان یبه اصطالح جامعه ا یافغان حامد کرز یجمهور گذشته ا سیرئ

که بر مردم ما تحت نام "انتخابات"  یانی، "جرگفت ی، کرز یفبرور 19در  یا هیانیانتخابات تقلب کند. در ب جیدر نتا
انتخابات را رد کرد و گفت  جینتا یداشت." و رتیمغا یدموکراس ینبود و با ارزش ها یمل یشد پروسه ا لیتحم

مردم  نیکنند و ب فیافغانستان را تضع یمل تیخواهند حاکم یاست که م انیخارج یانتخابات به نفع اجندا یپروسه ا
 کنند." ادهیرا پ شیخو یها پالن ها ی"خارج نکهیکنند تا ا جادیشکاف ا

اش در  یابیکام یاروپا بدون از دست دادن زمان به غن یا هیقابل توجه است، که ملل متحد و اتحاد ،نیوجود ا با
که  یل غندر مقاب ونیسیدارد که رهبران اپوز نانیاز آن است که واشنتگتن اطم یحاک نیگفتند. ا کیانتخابات را تبر

 .رفتیانجام شده را خواهند پذ عمل تیهستند، در نها ایس رانیمعاش بگ ستیشان در ل یبعض
الف انتخابات و خ یغلط برگزار یا صلهیرفت ف یکه ترس آن م یپاسخ داد: "متاسفانه، طور یتیبا تو یکرز یول

ست به ما مردم افغان مربوط ا نیاست. حاال ا شتریب یثبات یبه ب دیپروسه شکاف ها را باعث شد که تهد نیدر ا یکار
د را که بر ض یخارج یها سهیو دس میکار کن صلح یو مستمر برا میحفاظت کن یمنفرا از تبعات  شیتا وطن خو
 ." میینما یماست را خنث تیو حاکم تیوحدت، تمام

 نیشیجمهور پ سیکرد: "رئ تیتو نیچن یرا آرام کند، کرز یداشت و تیزاد در کابل بود و مامور لیخل یوقت بعداً 
روز  لسونیراس و ریمصالحه افغانستان و سف یمتحده برا االتیا خاص ندهیزاد، نما لیخل یبا آقا یحامد کرز

 که در انتخابات یالملل نیب یمتضاد نهاد ها هاراتنمود: اظ دیرا تاک نیجمهورسابق ا سیچهارشنبه مالقات کرد. رئ
ط بکند. روا یم فیمردم افغان است و کشور را ضع نیتفرقه ب یبرا یخارج یاند، عالمت واضح کوشش ها لیدخ

تحد م ز،یاز افغانستان صلح آم تیاش را در حما ریخ تیمتحده ن االتیممکن است که ا یزمان کایامر-مستحکم افغان
 و مستقل نشان دهد."

 نی"کاهش خشونت" را مع مانیپ یامضا خیکه تار ویپمپ یاعالم امروز یاند. ول دهیاحساسات در اوج خود رس ظاهراً 
ا پشتون اند ر ریکه از مردمان غ یضد غن یاسیس یها یرویدارد که ن نانیدارد که واشنگتن اطم دیتاک نیکرد به ا

 مهار کند.
 با ثبات کردن افغانستان یتسلط پشتون ها را برا یایکند و اح یم یمتحده با کارت پشتون باز االتیواقع، ا در

 بوده است. یخیتار تیواقع کیکه البته  یاست. امر دهیبرگز
 هیکنند که در حاش یاحساس م شیروشن اند یها کیها، هزاره ها و اوزب کیخش قابل توجه از پشتون ها، تاجب یول

رو، تکثر گرا و  انهیکشور مدرن، م کی ثیکشور شان به ح یا ندهیآ یبرا یاند. آنها انتظارات وسیرانده شده و ما
 واقعاً مستقل داشتند.

ر کننده در کابل قرار دهد. آنها د نییتع تیپاکستان را سر انجام در موقع کایامر ینگران اند که موافقت به رهبر آنها
 یحکومت موقت م کیندارند.  دیترد د،یبدست آ یافغان نیب الوگیپروسه شفاف د کی انیادغام طالبان که در جر

 .ابدیهدف دست  نیتوانست به ا
آماده  یا نهیبه پاکستان در پس زم شیگوتر ویملل متحد انتون یسر منش ۀروز 4 ریواضح است که سفر اخ کامالً 

 گذاِر افغانستان است. تیهدا یکردن ملل متحد توسط واشنگتن برا
ساز ملل  سرنوشت تیمامور یابیکام یپاکستان را برا یو همکار تیکند که حسن ن یم قیرا تشو شیگوتر واشنگتن

ضد مسلمانان حکومت  یها استیو س ریدر مورد کشم یو زیدهد. اظهارات بحث بر انگ تیمتحد در افغانستان اولو
 شود. یم همرابطه قابل ف نیگذشته در پاکستان بود( در ا یهفته ا ی)وقت یمود

قرار دهد.  یرا در حالت دفاع یبود که دهل نیگستاخانه صحبت نکرد. هدف اظهارات سرزنش کننده اش ا یو
 یوقت کند. گذشته از همه، ینقش برهم زننده در افغانستان را بازتواند  یکه هندوستان نم نیاشاره داشت به ا شیگوتر

 .میکن یبا سنگ باز دینبا مینشسته ا یا شهیش یدر خانه ا
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