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 ـ طالبان ـ پاکستان و کایاتحاد امر
 

 در دولت  ی جهاد تی اشراف میتحک 
  

 
و طالبان  به آنها امن و آرامي به ارمغان   کا یامر انیبودند که توافق م دیام نیهموطنان تشنه به صلح افغانستان به ا

 یامضا  خیپنجصد افغان از تار از شتریب رحمانهیبرقرار خواهد شد. اما  کشتار ب  یآورده، حد اقل آتش بس  نسب
موافقتنامه،     یشد؟ چرا با امضا  نیصلح زودرس مردم  را  به  ماتم مبدل ساخت.  چرا چن یها  الیتوافقنامه ،  خ 

نموده، دولت افغان را »حکومت کابل خطاب نمودند«؟     غیرا  شکست خورده  تبل کا یو امر نیطالبان  خود را فاتح 
  ،یحقوق و  یطرف  قانون  ثیو منح  ستهیافغانها را  به  چشم حقارت نگر  یحاکمیت مل  کا،یآنکه زمامداران امر لیبدل

 شامل مذاکرات و توافقنامه نساختند؟ 
 

 سال:   ۱۹در  کایامر است ی س ندیفرا  
 

تروریسم ، استقرار دولت  یبرمحو النه ها  یخود را  مبن نینظامي واقتصادي  نخست یـ نتوانست پالن ها  کا یامر
نظامي با افغانستان تعهد نموده   مانییق موارد یکه در پمقتدرمرکزي افغاني ، مبارزه قاطعانه با مواد مخدر و تطب

 . دینما  ادهیبود، درعمل پ
مساعدت  لیمصارف اشغال افغانستان و حضور نظامي  در منطقه  را بدوش کشد. تقل نیـ نتوانست  بار سنگ کا یامر
  یها   گاهیاز مصارف هنگفت پا   یریجنگ با طالبان، جلوگ  نهیافغان، اختصار هز  یمل  ی و اردو  یبه دستگاه دولت  یمال

عوامل سبب شدند  نیمتحده،  مجموع ا االتیشانس ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ا یبمنظور  ارتقا  کا،یارتش آمر
  برد.   شیخود را طرح و مذاکرات خروج قوا  و صلح  با طالبان را به پ  انیپالن خروج  نظام  د،یپالن جد   کا یکه آمر

از ارتش  تیدرحما  دیبا  نیاز نشست بن،  متشکل ازتکنوکرات ها و مجاهد یـ بفکر ان بود که دولت ناش کا یامر
 ران،یو ا کایآمر انیرا در منطقه  حراست کند و  در صورت تنش نظامي م کا یو منافع آمر ژيیسترات  کا،یآمر

اما   ستد،یبا  کا یآمر یداشته و در پهلو انیب  رانیار انتظار داشت تا دولت افغان آمادگي خود را از حمله احتمالي  ب
 نیکشور مورد استفاده قرار داده نخواهد شد. چن چیه هیجمهور اشرف غني اعالم نمود که خاک افغانستان  عل سییر

را به این نتیجه  کا یامر گر،یبا عوامل د کجا یمشابه   ینافرماني ها  یدولت  افغاني، و نمونه ها  سییر یریموضعگ
پاکستان با  ینماید و مناسبات خود را به همکار یدر افغانستان سع فیضع تیحاکم لیرساند تا در امر تشک انبارزی

را در افغانستان و منطقه  به  طالبان واگذار   کا یآمر   کیژیسترات  یپالن ها   شبردیکه پ  ییسازد، تا آنجا   کتریطالبان نزد
 . دینما 

 یو احتماأل سي آ یاس آ یبعد از کنفرانس بن، توسط آ یامارت شان ،  مدت رحمانهیاز سرکوب ب ـ  که بعد طالبان
استخبارات نظامي  ،یریسربازگ ی، مکتب ها  ميیمراکز تعل ک،یتجدید سازمان شدند، اکماالت سالح و لوژست ،یا

دوردست اداري  دولت افغانستان اعزام  یها  واحدها و  هیشده  و به قر یفراهم  آور شانیو پشتوانه مالي  برا
نصف  مساحت کشور مسلط   شترازیافغان، به ب  یو اردو  کا یبا  ارتش امر  کيیدر مدت هجده سال جنگ چر  دند،یگرد

 شدند.   
اوزبک  نایي،یچ  یغورها یپاکستاني و عربي، ا ستيیترور کالیراد یتمام گروه ها  یجهاد از همرزم نیـ در طالبان

ثروتمند    یها و دولت ها   خیسخاوتمندانه ش  یمال  تیازحما   یر بوده و در کنار استفاده از اقتصاد جرمبرخوردا  چنیو چ 
 بودند.   دیاسالمي مستف
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امارت اسالمي خود را مقدور  یا یاعالم داشته و اح  نیخود را فاتح   کا،یتوافقنامه خروج  امر یـ  با امضا  طالبان
 یهم  مبن ېجهان مواجه شد، پروتو کول های ادیز  یپنداشتند، آنچه با عکس العمل جامعه افغان در داخل و کشورها 

.  اما در پشت پرده ، آنچه در اوآخر مذاکرات  دیامضارسکشورها  به  انیامارت اسالمي م یا یاح  رشیبر عدم پذ
میتوان   د،یو دولت افغان( گرد  کا یبا داکتر اشرف غني )امر  لزادیشدن مناسبات داکتر خل  رهیمنجر به ت   وست،یبوقوع پ

 طعهامریکا بدون در نظرداشت پیمان ستراتژیک با دولت افغانستان،  با شرط مقا  یدر تعهد یکجانبه خروج نیروها 
 ختهیجسته و گر  انیکا یا گروه طالبان خالصه کرد. آمرب  یطالبان با القاعده و احتماالت نزدیک به یقین  معاهدات پنهان

خویش،  ینیابت یرا،  به عهده طالبان ، بمثابه نیرو گریتروریستي د  یاظهار نمودند، که جنگ  با داعش و گروه ها 
را  به کشورها در بدل پول گزاف  ریپرینس، که  جنگجویان اج ریکای  کایرآمرټبلک وا سییگذاشتند. چنانچه ر

مارا به افغانستان استخدام  کا یاظهار نمود،  که  دولت امر  حیدر مسکوصاف و صر یدر جلسه ا دارد،یم اعزام
 در افغانستان بجنگند.   زمیرا به طالبان  محول نمودند، تا با ترور  رټبالیک وا فهیننمود، چون وظ

و خطر آن وجود دارد که کشور ما را  کشور ما بوده یطالبان و پاکستان  خالف منافع مل کا،یهمدستي امر نیچن این
منطقه مبدل سازد.  معلوم   یکشورها  یو استخبارات یستیترور یجنگ ها  دانیابرقدرتها و م انیبه مرکز تقابل م

 نیا شيیاکماالتي و سوق الج  تیریباشد ، مد شتهدر افغانستان حضور نظامي نه دا کا یکه امر ېطیاست، در شرا
  بدوش پاکستان خواهد بود.   تیمامور

در امور نظامي    یهمکار  قیخود است ، از طر  یاسیخواستار دولت افغاني ضعیف و تحت اثر س مأ یـ که دا پاکستان
 و نظامي کشور ما خواهد داشت.   یبا طالبان،  دست باز  در امور سیاس اتيیو عمل

امریکا و سائرین بالخره همانند شش سال قبل  یارها در نتیجه فش ،یافغانستان ـ  در راس داکتر اشرف غن حکومت
 رومندیمشارکت  با رهبران ن نیتن در داد .  هر چند ا ٪۵۰و به دادن سهم  افتی لیمتخاصم انتخاباتي تشک میاز دو ت

داخلي، راحت  نمود، و »دوستان« خارجي  یجنگها  یمالجهادي، خاطر مشوش شهروندان افغانستان را از آغاز احت
 نگراني است:  یا هیآتي ما  امدیدو پ گر؛یازجهت  د  یراضي گشتند،  ول دخلیبه تمام جوانب ذ  منوط 

. چه بسا دندیبخش میخود را در قدرت دولتي تحک گاهیـ قشر حاکم جهادي، فرا قانون، زورگو وغاصب  دوباره  جا۱
 عالي دولتي مقام ومسند رسمي و مؤثر بدست آوردند.    یکه رهبران ارشد متقاعد جهادي دو باره در شورا

آن، در برابر   کیمدني و دموکرات  یو متمدن دوکتور غني با تمام کانون ها   کوالریـ بدتر اینکه، موضع حکومت س  ۲
اکنون در حکومت مشارکتي   یعنیچهارم( قرار خواهد گرفت.    کی)  تیجمع طالبان(، در اقل  نی) مجاهد  اسيیاسالم س

نصف قدرت دولتي  رشیپذ  یعنیصلح با طالبان،   نینصف شد، و در نتیجه بهتر یعنیهادي ها،  پنجاه در صد با ج 
 به ربع نزول خواهد کرد.  هیسهم نیکرام، حکومت دوباره نصف شده و ا یتوسط طلبا 

 خواهد آمد.     انیشهروندان کشور بم ی: صلح موقتي و کاهش خشونت براکیکوتاه سخن؛  
 صاحبان کرسي، قدرتمندان و ثروتمندان تشدید خواهد شد.    انیقه ملي، قومي، سمتي و مذهبي، م:  تفردو
افغانستان خواهد  رومندیایجاد دولت متمدن و ن ینامطلوب برا یامدها یـ پاکستان، پ کا یسه:  اتحاد  طالبان ـ امر 

 داشت.   
 تیقشر حاکمه تثب ت،یلیا ثیدستگاه دولت، منح  نو ظهور جهادي،  موضع خود را  در استبلشمنت، تیچهار: اشراف 

 شهروندان باشد.    کیحقوق مدني و دموکرات یبرا یخوب دینو تواندینمود، که نم  میو تحک
اقتصادي و مهار  یستون ها  میدولت مرکزي، تحک  یا هیسازنده داکتر اشرف غني، در جهت تقو ی:  برنامه ها پنج

کشور است ،   یروشنفکران و اهال ریتعداد کث یاموال مردم، که آرزو نیو غاصب انیفساد،  زورگو یا یکردن ماف
ما چنان رقم  هنیسرنوشت  م نکهیبرخوردار گردد . مثل ا یو خارج ینخواهد توانست از حمایت نیرومند داخل

ندارند و خود  باید در مورد تشکیل   را در افغانستان پسند رومندیدولت ن جادیو ابر قدرت ها  ا گانیخورده، که همسا 
جمهور  سییاشرف غني را »ر ،یدر مقاله ا رأیاخ  ستاني،یما تعین تکلیف کنند .  داکتر اعظم س یهیأت دولت برا

ابر قدرت  یجنگها و فشارها   ی آهن را در کوره  نیخواند. چنانچه دیده میشود ، تالشها در جریان است تا  ا ن«یآهن
دریِغ مردم   یبر آنست که در صورت حمایت ب  دیام  ی اند، ذوب نمایند .  ول  ستادهیصدا بر خالفش ا  کیها، که همه با  

و دستان پاک ،  به  فوالد ناب مبدل  شد ه و کشور   نهمد برا یو راهکارها  لسوفانهیبا افکار ق یافغانستان دوکتور غن
 را به راه تمدن ورفاه همگاني خواهد رساند.  

صادقانه تالش ورزد  و  ميیصلح دا نیرا،  که  درراه تام یتیتا  هرشخص  ستیو مترق  یروشنفکران و احزاب مل  بر
ومبارک باد. از آفت ترور و   کیتان ن دیرسانند . ع یاریپاک  سازد،  انیدولت را از وجود مفسدان و استفاده جو

 . دیکرونا در پناه خداوند ج باش
 ۲/۳/۱۳۹۹.  یم.صاف
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