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 ۲۵/۰۹/۲۰1۹               اخترمحمد یوسفی
 

 ؟مذاکرات صلح کی با کیست
 

انتخاب طالب بحیث طرف مذاکره کننده "صلح" و قطع جنگ درافغانستان کامأل انتخاب نادرست و عمل بی نتیجه 

 .است

بکمک عمال داخلی و حمایت خارجی بحیث پدیدۀ وحشی بشکل نیابتی آن  استجنگ در افغانستان جنگ خارجیها 

ایران و سایرین مطابق نقشه های و اهداف رقبای خارجی بیرحمانه  استخبارت پاکستان و( سال توسط 40طی چهل )

 ادامه دارند. 

با وجود تلفات هولناک انسانی وخسارات هنگفت مالی با ویرانی هایی بیشماری  1945-1939جنگ دوم جهانی 

 پایان را گذاشتند. بشمول تخریبات مدنیت بشری براعظم آوروپا را ویران کرد باالخره به جنگ نقطۀ

د تولید راه رشنوین و  راستعماتالش نمودند تا از طریق بعد ازسقود فاشیزم هیتلری شرکت کنندگان فاتح درجنگ 

تجارت  از پرعایدترین منبع دراکنون یکی  همین تافروش سالح  .و فروش آنرا درپیش گرفتندتهاجمی انواع تسلیحات 

 بشمارمیآید.

 کاشوروی و امریرقبای جدید  جای شانرا عوض نمودند. کهن روسیه تزاری وانګلیستانالمللی چهره های رقبای بین 

اشته د وسیع را در کنترول خودجغرافیای ساحۀ نفوذ تالش نمودند تا  رقبا گرفتند.پیش وجنگ سرد را در مقابله ه را

گوهای سرفلک و دشتهای هموار انتخاب میدان جنگ و زورآزمایی خویش افغانستان را با  این رقبای جدید نیز .باشند

  نمودند.

د وارسا و ناتو به اوج خو پیماندرچوکات میالدی رقابتهای تسلحاتی قدرتهای بزرگ بین المللی  1970دراوایل دهه 

صرف برای کاغذ پرانی بکار  در فضای جنگ سرد و تالش برکنترول سالحهای زروی تهاجمی رقبای رسیده بود

 . برده میشد

وقتی درافغانستان شعله های جنگ رقابتی بیگانگان  1۹۷۰در دههکه ین اوضاع واحوال فضای بین المللی بود چندر

جانب شوروی وحکومت وقت  چهشوروی ها برای مقابله باغرب درافغانستان مداخلۀ نظامی نمودند. گر شدت گرفت،

 درماهیتموجودیت قوای نظامی خارجی د مگر قلمداد مینمودن عیقوای نظامی شوروی را درشکل دفا عزامافغانستان ا

 . یدتجاوز نظامی برحریم افغانستان محسوب میگرد عمالً خویش 

ً متعاقب میالدی قوای نظامی ناتو و امریکا به بهانۀ سرکوب تروریستان داخل  2001( بعد درنوامبر30سی سال ) ا

 پاکستان ۰قرار دارندپاکستان خاک یستان درتجهز و سکونت ترور - یمراکز تربیتتمام افغانستان گردید. حال آنکه 

  ادامه میدهند. وهندوستانتروریسم دولتی درداخل افغانستان  تمام عیار بشکل فعالیتهای تروریستی و تخریبی خویش را

دشمنان مردم برای را  فراواندرهای ۀ ملی و بین المللی درعرص درافغانستان 1۹۸۰و  1۹۷۰با تأسف حوادث دهه 

 ایران وپاکستان اعمال افغانستان کشورهای کشورهمسایه بخصوص افغانستانمردم افغانستان کشودند. دشمنان 

  .را انجام دادندافغانستان  منافع ملیمردم و جنایکارانه فراوان را بر ضد

اختالفات  انپاکستان و ایر .بشکنندرهم را د افغانستانپاکستان و ایران توانستند اتحاد ملی عنعنوی تاریخی مردم  :اوالً 

دامن زدند. پاکستان درمدت اقامت مهاجرت افغانها به درافغانستان قومی و مذهبی تا سرحد دشمنی آشتی ناپذیرآن 

 ترور رهبران ملی افغانستان پرداختند و تحرک علیه تجاوز نظامی خارجی فاقد رهبران ملی گردید. 

  یمی "جهادی" را با حلقات بنیادگرا و تروریستان اعراب افراطی وصل نمودند.ساختارتنظ آی ایس آی پاکستان
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ین منیع عایداتی بحیث بزرگتر نجات یافت وجنګ افغانستان افغانستاننتیجه جنګ پاکستان درسقود کامأل اقتصاد  ثانیأ:

 کمپ هایدر پاکستان و ایران با وجود کمکهای هنگفت بین المللی برای مهاجرین افغان ۰ګردید تبدیل برای پاکستان

  .حداقل شرایط تأمین معشیت انسانی بوده وهستند مهاجرین افغان درپاکستان و ایران فاقد

ود را در خبیشترین توجه  وګرفته افغانستان را تحویل  مهاجرین تمام کمکهای جامعه بین المللی بنام ها نیپاکستا

  های اساسی افغانستان معطوف داشتند. جهت تخریب زیربنادر با اشتراک مشاورین نظامی آی ایس آی  جنګ را

افغانی  جامعه درافکار واندیشه های سیاسی 1970و  1960تشدید رقابتهای قدرتهای بزرگ بین المللی در دهۀ  ثالثأ:

تند شنیزتأثیرات منفی خود را بجا گذاشته اند. ظهور افکار واندیشه های سیاسی جامعۀ افغانی پیوندهای خارجی دا

 شاگردان پوهنتون اال آن که اساسگذارانافراطی و راست بنیاد گرا  ومسیر خورا دردو محورآشتی ناپذیر چپافراطی

فظ وحند. جریانات سیاسی افغانستان وجهات مشترک ملی خود را در برابر یکدیگر دالضهر مصر بودند رشد نمو

وجود ب شانرا را برای اعمار کشور مانهای سیاسی ملیافغانستان نتونست ساز .ت نکردندیعارا رکشور منافع ملی 

 آورند. 

افغانستان دشمنی ورزیدند و درعوض ساختارهای تنظیمهای "جهادی" افراطی  ساختار سیاسی ملیپاکستان و ایران با 

کشور  یو عمران وسایل دست راستی بی بندبار که فاقد هرگونه اهداف ملیرا در افغانستان بحیث  و متعصبین قومی

 منافع ملی کشور را از دستاز ساختار ملی دولتی افغانستان خصوصیات ملی وعملکرد دفاع .دند تقویت نمودندبو

 نفوذ خارجیها در دولت و تمام شؤن ملی کشورمسلط گردیده است. اکنون داده اند و

خارجی هیچ سازمان سیاسی ملی وجود  درکارزار های انتخاباتی کاپی دیموکراسی غربی بجز دست پرورګان رابعأ:

تغیرات درموضع  ۰نقش مؤثر داشته باشندافغانستان در واقعی پایدار  نند درقطع جنګ و تامین صلحاندارند که بتو

 یفقط لنګ حمام" انتخابات"نقش جنګ ساالران در ۰عمال جنایتکاران جنګ درانتخابات مانند ګرد باد درحرکت است

تهای رقاب خویش بندند.کمر آسانی به بهرا  این تکههرکس میتوانند نامشروع ګشته اند که برای کسب امتیازات 

فاقد رعایت هرګونه فرهنګ سیاسی ملی  افغانستان کاندیدان برای بدست آوردن چوکی ریاست جمهوریانتخاباتی 

  ۰اند
 

 
 

 ،بدون اشترک اشرف غنی صورت ګرفتحکومت پالن شده هفته ګذشته که دربین دو شریک قدرت کنونی  درمناظره

 نمایانگر گسترش بحران درافغانستان است.   که عمأل جعلی بود اتسراسر صحبتهای عبدهللا عبدهللا کنایه، اتهام

ست. اگر چنین شخص نراد بازهم به کمگ  پیشه کرده عبدهللا عبدهللا درعوض مقابله سیاسی لجاجت کوچه وبازار را

  ازامکان بدور نیست. 1994 - 1992خارجیها به رهبری کشور گماشته شود تکرارحوادث سالهای 

افغانستان نمیتوانند درقطع جنگ و تأمین صلح  2019به یقین کامل میتوان گفت که هیچ یک "برندۀ انتخابات" سال 

 نقش اساسی داشته باشند. 

ر عملکرد بی نتیجه است. تیات برای تأمین صلح درافغانستان کامالً  لح" امریکا با طالبان در پس پردهمذاکرات "ص

مذاکرات نه ماهه با چند طالب فرستاده شدۀ پاکستان که مصارف سفریه شان را نیز دستگاه های اطالعاتی خارجی 

 نمیتوانند ازمردم افغانستان نماینده گی کنند.میپردازند نشان داد که طالبان منفورترین حلقۀ اند که به هیچ صورت 

طالبان نیروی مستقل سیاسی و ملی نیستند و حدود صالحیت شان تنها درادامه جنگ پاکستان و ایران درافغانستان 
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است نه توقف جنگ و تأمین صلح. تقاضای آتش بس از طالبان خود فریبی و کارابلهانه است. طالبان هیچوقت 

 را در رابطه قطع جنگ و تامین صلح درافغانستان تضمین کرده نمیتوانند.  وهیچگاه چیزی

پاکستان و ایران به جنک تمام عیار تروریسم دولتی شان درافغانستان بیشرمانه ادامه میدهند. طالبان منحیث آلۀ دست 

ح تامین صل خارجیها بخصوص پاکستان و ایران هسنتد نمیتوانند طرف اصلی مذاکرات صلح برای قطع جنگ و

 درافغانستان باشند. 

طرفین واقعی جنگ و ادامه دهندگان اصلی جنگ درافغانستان خارجیها ودر قدم اول پاکستان و ایران هستند که باید 

مذاکرات نمایندگان واقعی مردم افغانستان تحت نظارت حکام ملی و بین المللی با پاکستان و ایران صورت بگیرند تا 

   ن و ایران در امور داخلی افغانستان تظمین شده بتوانند.عدم مداخله پاکستا

 به امید قطع جنگ و تامین صلح واقعی درافغانستان.
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