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 صلح افغانستان در گروی رقابتهای قدرت طلبانه؟
 

در افغانستان دارای جوانب داخلی و خارجی می باشد، که در صورت فراهم آوری همگان میدانند که تأمین صلح 
همزمان با ادامۀ مذاکرات در دوحه، جنگ و خونریزی زمینۀ توافق یکجانبه تأمین صلح در افغانستان ناممکن است. 

 ر جریان دو هفتۀدر افغانستان شدت کسب کرده است. وزارت داخلۀ افغانستان گزارش داده است که گروه طالبان د
شصتدوپنجاه حمله تهاجمی را راه اندازی کرده که بدون تلفات نیروهای اردو و پولیس که حداقل   گذشته نزدیک به
چهارصدوبیست نفر کشته میشود، تلفات غیزنظامیان در  سی تن بطور اوسط در دوهفته بیش از  در یک شبانروز 

سر وصداها و شعارهایی جعلی صلح در افغانستان به شوخی میماند، دیگر زخمی شده اند.  کشته و  شصت ونهآن 
که شخصی در راه میرفت تصادفأ یک نعل اسپ را یافته بود و باخود خیال پلو سه نعل، زین، و اسپ را خواب 

 مذاکرت طالبان و دولت میدید. جوانب خارجی و داخلی جنگ درافغانستان مجزا از یک دیگر نیستند. تالشهای برای
 افغانستان بدون موجودیت محور مشترک جهات داخلی و خارجی بیهوده است.  

 

 : در افغانستانجوانب خارجی جنگ  -اول
 

 
 

اکتوبر از طریق توییتر خویش نوشت که تعداد  ۷" دونالد ترمپ رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا شام چهارشنبه 
اندک زنان و مردان شجاع امریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمت اند، باید تا جشن کریسمس "عید 

دسمبر تجلیل  ۲۵به کریسمس یا عید میالد مسیح که همه ساله از آن به تاریخ  میالد مسیح" به خانه شان برمیگردند
دونالد ترمپ مبنی بر خروج قوأی نظامی امریکا از افغانستان از این تصمیم  ود دو نیم ماه مانده است.شود، حدمی

 که بخش اعظمی قوای نظامی خارجی را  در افغانستان میدهد استقبال کردند."
رک تاست،  براساس توافق مش تأمین صلح در افغانستاناجماع منظقوی و بین المللی ختم جنگ که خطوط اساسی 

طرفهای رقیب درگیر خارجی و داخلی جنگ در منازعه افغانستان فقط در حدود شعارهای میان تهی و غیر عملی 
 صلح در افغانستان رسمأبرای ختم جنگ و تامین وجود دارد. تضمینات طرفهای رقیب درگیر درمنازعه افغانستان 

ی اجماع منظقو داخلی درگیر در منازعه افغانستان برایطرفهای رقیب خارجی و توافق مشترک  بوجود نیامده است.
ایاالت متحده امریکا بوجود می آمد، تا خطوط اساسی باید قبل از امضای توافقنامه در بین طالبان و  و بین المللی

 برای تأمین صلح در افغانستان زمینۀ عملی روشن را بوجود میمذاکرات در بین افغانها را بوجود می آوردند، تا 
میالدی در بین طالبان  2020بیست ونهم فبروری امضای توافقنامه یکجانبه پر جنجال و ناقص که تنها در  آوردند.
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بین  درتوافق مشترک ، نمی توانند اساس ایاالت متحده امریکا در قطر با وساطت پاکستان به امضا رسیده استو 
  در منازعه افغانستان باشد.طرفهای رقیب خارجی و داخلی درگیر جنگ 

 

  
 

به توییت ترامپ گفت که با هم به افغانستان رفتیم و در زمان مناسب با هم  لتاعم العمل عکسناتو در  سرمنشی"
میزان( در یک نشست خبری در  1۷گذشته ) سازمان ناتو روز شیمنسرینس استولتنبرگ،  بیرون خواهیم شد.

مریکا مبنی بر خروج ابه توییت اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری  لتاعم العملبروکسل مقر این سازمان در 
ه المللی نیاز بنیروهای این کشور از افغانستان گفت در زمینه خروج نیروهای خارجی از این کشور شرکای بین

 مشورت دارند." 
 

 در افغانستان:خلی جنگ جوانب دا -دوم
 

  
 

مشکالت در عرصه را در پنجوایی والیت با بمب منفجر ساخته است.  طالبان به همین تازگی تعمیر مکتب فوق
کتبی در نزدیکی معارف نه تنها در والیات جنگزده و دورافتاده موجود است، بلکه در کابل نیز وجود دارد. در م

 این مکتب  شاگرد صنوف اول تا ششم صنوف درسی مناسب، آب آشامیدنی و تشناب ندارند. 1۷۰۰شهر کابل حدود 
   ها تدریس کند.    تنها شش معلم دارد و چند صنف درسی باید با هم ترکیب شوند تا یک معلم به همه آن

های مقیم قطر گفت که طالبان باید خواست ماری از افغان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با ش
هموطنان افغانستان را برای ختم جنگ و تامین صلح پایدار بپذیرند و نباید با زبان سالح با ملت افغانستان صحبت 

  کنند.
 

  
 

گیرد که بیش ازچهار هفته است که گفتگو های  خواست رئیس جمهور افغانستان از طالبان در حالی صورت می
ه مثبت اند به یک نتیجافغانی در دوحه میان هیات افغانی و طالبان جریان دارد، اما تاکنون دو طرف نتوانستهصلح بین

 ترسند مبادا کندی این روند دردست پیدا کنند. این وضعیت مردم افغانستان را بیشتر نگران کرده است. مردم می 
 نهایت منجر به شکست مذاکرات صلح شود.
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های مذاکره کننده نتوانستند روی هیاتبا گذشت حدود یک ماه از آغاز مذاکرات طرفین در دوحه قطر، هنوز 
طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند. پیش از این گفته شده بود که طالبان اصرار دارند که تنها فقه حنفی و موافقتنامه 

مریکا در این روند مبنای حل اختالفات باشد اما دولت در مقابل بر در نظر گرفتن فقه جعفری و اعالمیه اطالبان و 
های بدیلی را پیشنهاد کرده اما طالبان مریکا و دولت نیز اصرار دارد. بعدتر گفته شد که هیات دولت راهامشترک 

  .همچنان بر خواست خود تاکید دارد و بیش از یک هفته می شود که مذاکرات در حکومت افغانستان متوقف است
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