
 
 

 

 4تر 1 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

 
 

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

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

 
 

 1۹/11/۲۰1۸            اسکوبر پی: پسندهینو
 نومبر 16 مزیتا ایشی:امنبع

 می: رسول رحمترجم
 

 کند یاتخاذ م یمرکز گاهیجا کی دیبزرگ جد یافغانستان در باز
 

 
 

 یتهاو قدر گانیکه همساصلح در افغانستان شد  بیترغ یگفت وگوها برا زبانیم یگذشته مسکو هنگام هفتهٔ  در
روض مع نسویبه ا یطوالن یباشند که از مدتها یم یکشور نیچشم انتظار ثمرات ثبات در ا ،یوزن منطقه ئ نیسنگ

 .به جنگ است
 

ه و قار یمنطقه ئ ،یصلح با طالبان در مسکو، درسطح مل یها مرتبط به گفت وگو یها دادیرو مترجم: ادداشتی

ود محد اریبس یدرون کشور یمهم در سطح رسانه ها نی. توجه به ارندیگ یشکل م یگرید یپ یکیبه سرعت  یئ
 یاسیفع سمنا هیاز زاو ایموضوع را  نیا ندر افغانستا یاسینخبگان س م،یکه بگذر یذوق یلهایرسد. از تحل یبه نظر م

غانستان صلح در اف یگتن براواشن ندهٔ یو اقدامات نما کایصرفاً به نقش امر نکهیا اینگرند و  یشان م یو گروه یشخص
طرح مسکو را در تقابل با  تیو در نها ردیگ یبا تغافل اشارت صورت م هیگذارند. درمورد نقش روس یارزش م

 کیشود. هرگاه  یم دهید یکمتر اثر نیو نقش چ یشانگها ی. از طرح سازمان همکارنندیب یابتکارات واشنگتن م
 و یعلم یتهایشخص یمذاکرات صلح با طالبان توسط برخ طیدر مورد شرا راً یرا که اخ یعلم یلهایسلسله تحل

جانبه  کیو  تیبرداشتها بنا بر محدو نیدر مجموع ا م،یبگذار یابراز شده اند، به کنار کیاستراتژ یپژوهش ینهادها
 .باشند یکار آمد م ریمفرط شان غ ینگر

 یلیتحل یخال ها لیتکم تیاست، با ن افتهی" انتشار مزیتا ایشینومبر در "ا 16اسکوبر که در  پیمقاله پ نیا ترجمه
صلح با طالبان  یگفتمان جامع و همه جانبه در مورد گفت وگوها کیکشور و دامن زدن به  یموجود در رسانه ها

لح افغانستان ص یبه گفت و گوها لگریتحل یکیوپولتیمقاله برخورد ج نیصورت گرفته است. هدف مترجم از برگردان ا
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 یو پاره ا انیبا طرزب شهیآن من مانند هم ریدهد. در غ یم لیمقاله اش را تشک نیدر مسکو است که ستون فقرات ا
 .ستمیموافق ن لیتحل نیا سندهینو یضمن یلهایاز تحل

 

*** 
 

 یتهاو قدر گانیصلح در افغانستان شد که همسا بیترغ یگفت وگوها برا زبانیم یگذشته مسکو هنگام هفتهٔ  در
روض مع نسویبه ا یطوالن یباشند که از مدتها یم یکشور نیچشم انتظار ثمرات ثبات در ا ،یوزن منطقه ئ نیسنگ

 .به جنگ است
. هفته بازنمانده است یخیو تار یکیوپولتیج یوتابها چی" هرگز از عرضه پهای"گورستان امپراتور نیا افغانستان،

 یکیاتدپلوم یهایقول داد از توانائ هینوشته شد که روس یهنگام یداستان حماس نیا گریگذشته در مسکو فصل مهم د
 .جنگ است ریدرگ نسویبه ا یکه از مدت طوالن دیاستفاده نما کشور نیصلح در ا یتالشها بیترغ یاش برا

رمورد د، دشان طالبان در کنارش بودن یافغانستان و رقبا ندگانینما کهیدرحال ه،یروس رخارجهیالوروف وز یسرگئ
 «.گرد آمده اند زیم نیکه در ا»آورد  انیسخن به م« و دوستان افغانستان یمنطقه ئ یآن شرکا یباهم یهمکار»
 یکه آرزوها دیانداز یبه راه م یو سازنده ا یجد یکنم که چنان گفت وگوها یشما حساب م یمن رو» گفت: او

 «.کند هیمردم افغانستان را توج
سال پس  یکشور به راه انداخته بود. س نیجنگ فاجعه بار را در ا کی یاتحاد شورو 1۹۸۰ یگذشته، در سالها در

 .تبزرگ گرفته اس یباز یکمیو  ستینسخه قرن ب نیرا در ا یگریانجیکننده م ینقش رهبر هیاز آن، اکنون روس
 نشست مسکو متنوع است بیترک

گوها گفت و نیباشد، در ا یگفت وگو با طالبان م یصلح افغانستان که مسوول تالشها برا یعال یعضو شورا چهار
ن شورا از حکومت افغانستا نیکه ا دینما یم دیوزارت خارجه افغانستان به دور از انتظار تاک نهم،یا شرکت دارند. با

 .کند ینم یندگینما
 یم لیتشک یجمهور غن سی" را به دور رئینوع حلقه "محافظت کیکه  نیشیاتحاد شمال پ یو آن عده از اعضا کابل

 .شان بوده است یدشمن خون ۲۰۰1که تا سال  ندینما یدهند، در واقع هرگونه گفت و گو با طالبان را رد م
 یت مطالبان، با سماج یهللا مجاهد سخنگو حیفرستاده بودند، اگرچه ذب یپنج نفر ئتیه کیبه سهم خود شان  طالبان

 یراب زیراه حل صلح آم کی افتنی» و موضوع بر سر « نخواهد گرفتبا کابل صورت  یکدام مذاکرات:» که  دیگو
 «.مساله افغانستان است

ه مذاکره خواهند نمود ک یدر مورد موضوعات اساس یکه طالبان تنها در صورت ندینما یم دیدر پاکستان تائ دپلوماتها
 .به توافق برسند شیروهایاوقات خروج ن میدر قسمت تقس کایمتحد امر االتیبا ا

شست ن نیطالبان در چن ئتیبار ه نینخست ینمود که برا دیتاک هیوزارت خارجه روس یزخاروفوا سخنگو ایمار خانم
" یستی"سازمان ترور کی ثیکه طالبان توسط مسکو به ح تیواقع نیشرکت نموده اند. ا یدر سطح عال یالملل نیب

 .رداندگ یموضوع را دلچسپ تر م یشده اند، حت فیتصن
ود. دعوت نموده ب زین کایمتحد امر االتیو ا یمرکز یایپنج "ستان" آس ران،یپاکستان، هند، ا ن،یهمچنان از چ مسکو

متحد  تاالیا دیفرستاده جد لزادیخل یناظر فرستاده بود. زلم ثیدپلوماتش در سفارت مسکو را به ح کیواشنگتن 
ر چند شود، د یشمرده م« حلقه( بوشافغان) کی»  رشیاخ قسواب لیصلح در افغانستان که غالباً به دل یبرا کایامر

 .است افتهیبا مقامات طالبان در قطر دست ن شیدر نشستها یشرفتیبه کدام پ ریماه اخ
ً یکه دق هند  تیهئ کیپاکستان است، عالقه ندارد،  تیکه مورد حما« افغانها یرهبر ریز»پروسه صلح  کیبه  قا
ار مورد شماتت الوروف قر ،«دیسازنده باش د،ینکن تیشکا»  نکهیا یفرستاده بود و به فحوا «یرسم ریدرسطح غ»

 .گرفت
 .نشده است نییآن تع یبرا یخیاگرچه تار ابد،ی یامر ادامه م نیتنها آغاز بود و ا نیا نهمه،یا با
و در زمان کنترول طالبان  شیسال پ 1۷که  نسو،یبر افغانستان به ا کایمتحد امر االتیحمالت بمباردمان و تهاجم ا از
 حضور بزرگ کیکشور  نیشده است. طالبان هنوز در ا ابیریامر د کیصلح  گریکشور صورت گرفت، د نیبرا

 .باشند یم یشرویدارند و اساساً در حال پ
 نستیا یدیکل تیقعاما وا ند،یاعمال قدرت نما تیدرصد جمع 6۰صرف بر  دیکنند که کابل شا یم دیاسالم آباد تائ در

هم کمتر از آن از کابل فرمان ببرند. طالبان در شمال  دیافغانستان و شا یولسوال ۴۰۷در صد از  55که صرف 
 .باشند یم یشرویشرق، جنوب غرب و جنوب شرق در حال پ

 تیاقعو نیو ناتو ا کایمتحد امر االتیا اتیعمل دیجد قومندان لریرا در برگرفت تا جنرال آستن سکات م یادیز زمان
 «.وجود دارد یاسیراه حل س کیبُرد...  ینظام قیتوان از طر ینم» که  ردیکامالً آشکار را بپذ

 تواند جنگ را ببرد یجهان نم یقدرت نظام نیتر بیمه
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 هایکائیافغانستان که توسط امر سیهزار اردو و پول ۲5۰و ناتو و  یکائیهزار سرباز امر 1۰۰بعد از آنکه  نهم،یا با
تن رسد واشنگ یبه نظر م رند،یبگ اتیطالبان را در همه وال یشرویاند، پس از سالها نتوانستند جلو پ دهیآموزش د

 .ن منجالب متهم سازدیشدن در ا ریمصمم است اسالم آباد را به خاطر در گ
ً یافغانستان، مستق یبرا هیجمهور روس سیقابلوف فرستاده رئ ریکه ضم ستیتعجب ن یجا  یم به اصل موضوع ما

 کیتاتالن مانیو سازمان پ کایمتحد امر االتیغرب جنگ را در افغانستان باخته است... حضور ا:» دیگو یپردازد و م
 «.افزوده است زیمعضل ناکام شده است، بلکه بر مشکالت آن ن نیحل ا ی)ناتو( نه تنها برا یشمال

 یشود. او به درست یم دهیآن داعش خراسان نام ینطقه ئبه سهم خود نگران توسعه داعش است که بخش م الوروف
توسعه شان  یبرا یافغانستان را تخته پرش» دهند که  یبه داعش خراسان اجازه م «یخارج انیحام»هشدار داد که: 

 .نظر موافق است نیبا ا جنگیگردانند. ب «یمرکز یایدر آس
 

 :هیو روس نیبرنامه کالن چ کی
 

 یمرکز یایچهار راه آس نیدر افغانستان، ا گاهشیداشتن پا ازیکه واشنگتن از امت ستیعمده پنهان ن گرانیهمه باز به
بردار  دست هیو روس نیمانند چ یکیاستراتژ «یدهایتهد»نظارت و ترصد  ژهیمتعدد و به و لیبه دال یجنوب یایو آس

 .نخواهد شد
گر ا یحت –رود  ینم نیاز ب ی، به سادگ«کند یم یازپاکستان دو پوشه ب» که  یشگیهم تیروا نیبه آن، ا یمواز

دستگاه  ای (RAW) ""را یفیتوسط افراد اوپرات یهم نشان بدهد که چگونه به طالبان پاکستان اتشیاسالم آباد در جزئ
 .شود یاستخبارات هند، در شرق افغانستان پناهگاه محفوظ داده م

قتضا ا ینظام نیبا افغانستان دارد. دکتر یمعضل جد کیدهد که اسالم آباد  ینم رییرا تغ تیواقع نیا ،یامر نیچن
قدرت برابر  کی ثیکند و به ح تیریرا مد یجنوب یایآس یکیوپولتیتواند تخته شطرنج ج یکه پاکستان نم دینما یم

 .دی" افغانستان را کنترول نماکی"عمق استراتژ افتنی یبرا نکهیمگر ا د،یبا هند ظهور نما
 یبه وجود آمده و افغانستان را از امپراتور 1۸۹3شود که در سال  یافزوده م ورندیخط د نهیریمشکل، معضل د نیبرا

 طیبرحسب شرا ورند،یخط د یمذاکره مجدد رو یساخت. اسالم آباد درخواست کابل را برا یجدا م یائیتانیهند بر
اعتبار خواهد  یالملل نیمرز ب کیهمچون  شهیهم یورند برایاسالم آباد خط د ی. برادینما یکامالً رد م یمعاهده اصل

 .داشت
شناختن خط  تیاز طالبان، آنها به رسم تی، مراجع قدرت در اسالم آباد معتقد بودند که با حما ۹۰اواسط دهه  در
 خواستپشتون و  سمیونالیناس زهیبردن انگ انیاز م یکار در راس همه برا نیرسانند و ا یم انیرا به پا ورندید

 .مهم است اری"پشتونستان" بس
آن را کامالً واژگون  خیداشته است، اگرچه تار یبه تحرک وا م یتیروا نیشود اسالم آباد را همواره چن یم فکر

 یپشتونها انیبود که در م یوبندیمتصلب نوع د اریبس یپشتون با اسالمگرائ سمیونالیناس نیا قتینموده است. در حق
 .افتی وعیپاکستان ش

 نی( هندوکش نباشند. ایها هیدر)کشور کوهپا یتماشائ یعمده در فصل نهائ گرانیممکن است پشتونها باز نهم،یا با
 .باشد نیچ دیعمده شا گریباز

 ندهی، نماجنگ اویو پاکستان گردد.  نیچ ی( اقتصاددوری)کار زیاز دهل یآنست که افغانستان بخش نیچ یمهم برا اصل
ستان و پاک ن،یچ نیهفته ب نیا لیسه جانبه در اسالم آباد، که در اوا یگفت وگوها نیچهارم هیدر نشست افتتاح نیچ

 ،یشرق یایمناطق آس نیگسترش اتصاالت ب یبرا یپل ونتواند همچ یکابل م»افغانستان برگزار شد، گفته است:
 «.دیکمک نما یو مرکز یجنوب
 ،یاقتصاد -ویج یطرح مفهوم کیبزرگتر به مثابه  یجنوب یایآس» گفته است: یسناتور پاکستان دیس نیحس شاهد

 زیدهل لیبه حرکت در آمده و به دل نهایال پیراهها، خطوط آهن، بندرها و پا ،یظهور نموده است که با اقتصاد، انرژ
 «.باشد یاتصال م نیو پاکستان، پاکستان مرکز ا نیچ یاقتصاد

د تواند امکانات بالقوه هنگفتش را عرضه دار یم یو پاکستان تنها درصورت نیچ یاقتصاد زیدهل نیا جنگ،ینگاه ب از
 یشدنباز نینسو،چنیاز سالها به ا نیرود. چ یافغانستان م قیراه از طر نیگردد. ا یکه مناسبات هند و پاکستان عاد

ا دوحه، ت شاوریو از پ یچتا کرا انگیج نیدر همه جا، از ش نیچ یفیاوپرات یرا هدف قرار داده است. افراد استخبارات
 .با طالبان مالقات نموده اند

تواند همراه با همه کنشگران عمده  یاست که م یگریتنها باز جنگیجذاب است. ب تینها نی( چیقطعه )ورق باز نیا
 هیحادات کا،یمتحد امر االتیا ،یمرکز یایآس ه،یروس ران،یا ن،یشیاز کابل گرفته تا طالبان، اتحاد شمال پ گر،ید

 .جلو برود -«در هرگونه آب و هوا باهم برادر اند »که  –و سرانجام پاکستان  هیترک ،یاروپا، عربستان سعود
قرار  زیم کیهمه آنها دور  ،یشانگها یهند وجود دارد. اما اکنون در درون سازمان همکار هیمشکل از ناح تنها

"صلح  ای (Afghan Pax Sinica) "کای"پاکس سن کیداند که  یباشند. همه م یو افغانستان ناظر م رانیدارند و ا
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 4تر 4 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

 

 یخواستن یزیچ نیباشد. مگر چن یم یاتصاالت و ادغام تجار ،یگذار هی" در افغانستان، شامل خروارها سرماینیچ
 ست؟ین
 یراه انداز نیو چ هیپروسه صلح است که توسط روس کی نیوخم تازه شروع شده است.ا چیو پرپ یراه طوالن نیا

عبارت اند از( : افغانستان با ثبات.اسالم آباد به مثابه  شیشده است. )هدفها دهیشده و طالبان در آن مشمول گردان
 شود. یاستقبال نم یمهاجم غرب چی. از هیائیراه حل همه آس کیکننده آن. نیتضم

 
 پایان
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