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 ۰3/۰۷/۲۰۲۰              اخترمحمد یوسفی
 

 کند!نمی صلح  طالبان ،قدرت مستقل سیاسی میخواهندطالبان 
 

واقعی نمی انجامد.  صلحبه  هبه هیچوج در افغانستان ادامه جنگ و خونریزی «سال نیکو از بهارش پیدا است.»
ولتی خویش د قدرت دولت کنونی افغانستان برای بقا و حفظ  ،میجنگندسیاسی مستقل  برای بدست آوردن قدرت طالبان
. مردم افغانستان در پروسۀ مذاکرات صلح سهیم نیستند. هیچیک از مدعیان قدرت سیاسی در کشور حمایت میجنگد

اید طرفین جنگ نب واقعی مردم افغانستان را با خود ندارند، دلیل پناه بردن طرفین به جنگ عدم حمایت مردمی است.
 بدهند.فریب  را مردم افغانستانبنام صلح  کاذبانه های دروغین شعاربا 

 

 
 

ادیده ناز افغانستان اتحاد جماهیر شوروی را  نظامی داران دولت کنونی افغانستان نباید تجارت تلخ خروج قوایمزما
ک محور مشترندارند. محور مشترک واقعی در کشور برای صلح بگیرند. اهداف مطرحه طرفین جنگ در افغانستان 

به عمل صادقانه و لحن مشترک دوستانه نیاز دارند. محور مشترک و فضای تأمین صلح  فضای صلحتأمین  اهداف و
 به دستاتیر روی کاغد و فرمایش خواسته ها در حرف بوجود نمی آید. 

در ناتو از افغانستان با خروج قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی -امریکامتحده  ایاالت نظامی مل خروج قوایعدر
 . تفاوت های بنیادی ندارداز افغانستان میالدی  1989سال 
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رهبران اتحاد جماهیر شوروی در هنگام خروج قوای شان در افغانستان از حمایت دولت که برای کمک با آن آمده 
مک کمستقیمأ بودند دست کشیدند. رهبران اتحاد جماهیر شوروی در سقوط دولت تحت الحمایه شان با مخالفین دولت 

اتحاد جماهیر شوروی در تأسیس و ایجاد دولت جدید مخالفین در افغانستان نقش برجسته را ایفای  نمودند. رهبران
کردند. با تأسیس و ایجاد دولت جدید مخالفین در افغانستان تغییرات راکه شوروی ها در طی ده سال در افغانستان 

 .دندبوجود آوردند، با ورود دولت جدید مخالفین در افغانستان اتومات ذوب ش
طالبان خود را در تأمین صلح مکلف نمیدانند. ادامه جنگ با طالبان امضا شده است.  امریکاتوافقنامه ایاالت متحده 

یقیننأ با بدست  میالدی مشابهت دارد. 1992و  1991طالبان در افغانستان و انارشی در دولت کنونی با سالهای 
    ( نزده ساله جامعه جهانی ذوب شدنی است.19دستاوردهای )قدرت طالبان و تأسیس امارت "اسالمی" طالبان  

و شواهد تمام اسناد  اما د.ندار نیازآن اشدأ افغانستان است که به تأمین مظلوم خواسته مردم  و عدالت واقعی صلح
اسی را کامل قدرت سی طالبان در افغانستان تسلطبوضاحت نشان میدهد که و دولت کنونی افغانستان عملکرد طالبان 

یک واحد در  هکد ننمی خواهرا  یصلح طالبان .اعمار کند در کشورمستقالنه میخواهند تا امارت "اسالمی" خود را 
( فبروری 29)بتاریخ  امریکاایاالت متحده با " صلح"امضأ توافقنامۀ  با طالبان. دنشوحکومت با دولت کنونی شریک 

ایاالت  ، که باعث آغاز خروج قوأیمیدانند را ناتو – امریکاشکست دوحه پایتخت قطر را پیروزی خویش و  در
  .ناتو از افغانستان گردیده است -امریکامتحده 

 

 
ناتو برای تإمین امنیت در افغانستان از آب درست نه برامده است. -امریکاپیشبینی های قوای خارجی ایاالت متحده 

اکنون بازگشت  ،شده است تربد در افغانستان امنیت ( کشورخارجی نیز وضع جنگ43ظامی )یت قوای نبا موجود
 حمایت و اشتراک مردم ناممکن است.بدون  صلح و امنیت

ه پرسونل جنگی را ک زندانی خویش هزارجنپ یئرها امریکاایاالت متحده با "  قطر صلح"امضأ توافقنامۀ بر اساس 
 غام در جبهات جنگ هستند. دتازه با عقده های روانی شدید مصاب از زندانها رها شده اند، در پروسۀ ا

اه ر نافغانستا عمومی مهم یشاهراه هابر برخی کنترول  طالبان شده است.سرار افغانستان تشدید  جنگهای خونین در
راسری س در توانایی امنیتدولت افغانستان . ندخاک افغانستان را دار هشتاد فیصددست گرفته اند و مدعی کنترول در 

تأمین  هستندامتیازات  و تصرف قدرت گرفتنمصروف بدست  طرفین درگیر جنگ در افغانستان .ندارندرا کشور 
 هیچگاهی توسط جنگ و خونریزی میسر نمی شود.  صلح
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گرای امنیتی افغانستان به کنگره ایاالت متحده، گروه اسالم )پنتاگون( طی گزارشی درباره اوضاع امریکاوزارت دفاع 
که  و طالبان امریکابنا بر توافق صلح . طالبان را به ادامه همکاری با شاخه القاعده در شبه قاره هند متهم کرده است

ی از خاک یامریکاطالبان پذیرفت که هم زمان با آغاز روند تدریجی خروج نیروهای  امسال امضا شد، فبروریدر 
افغانستان اجازه ندهد که مناطق تحت کنترل این گروه به یک پایگاه امن برای گروه هایی نظیر القاعده برای حمله به 

ای وابسته به القاعده روابط های منطقه با این حال، در گزارش تازه پنتاگون آمده است که گروه. تبدیل شود امریکا
 .ی و سایر کشورها دارندئمریكاا"منافع پایداری" در حمله به سربازان نزدیكی با طالبان برقرار می کنند و 

با  » ."های بعد، طالبان به همکاری با شاخه القاعده در شبه قاره هند ادامه دادند اما در ماه»گزارش می افزاید: 
طالبان در افغانستان که های اخیر در روند صلح، شاخه القاعده در شبه قاره هند روابط نزدیکی را با  وجود پیشرفت

ارائه شد می گوید که  امریکادر این ارزیابی که به کنگره  .«احتماال برای محافظت و آموزش است حفظ می کند
برای تضعیف دولت افغانستان همکاری « ین طالبانئه پادرج»شاخه القاعده در شبه قاره هند به طور مرتب با اعضای 

ایران اهداف خود را در افغانستان »خط مشی ایران در قبال افغانستان می گوید: این گزارش همچنین درباره . دنمی کن
 «.با ارائه پشتیبانی حساب شده به طالبان و تعامل و تالش برای تقویت روابط با دولت افغانستان دنبال می کند

در صفوف جنگی های دارد، بر عالوه مشاورین آی. اس. آی. خود را پاکستان با وجود اینکه در افغانستان سفارت 
دو هفته قبل یکی از دیپلوماتهای برجسته خود را برای مذاکراه با طالبان در قطر در نقش نمایندۀ سیاسی طالب، 

مؤظف نموده است. دیپلومات پاکستانی خالف طرزالعمل روابط دولتین بدون تماس با دولت افغانستان مستقمأ با 
یی و خارجی از افغانستان و منطقه امریکابر خروج نیروهای  ، روسیه و طالبانایرانبان مذاکره نموده است. طال

طالبان روز سه شنبه این هفته اعالم کرد که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزارت امور خارجه . تاکید دارد
  .دیدار کرده استایران به دوحه قطر رفته و با رهبران دفتر سیاسی طالبان 

 

 
 

نفر در "حمالت  ۸۰۰بیش از  ۲۰۲۰ی که نشان می دهد در نیمه نخست سال ارقامسازمان ملل روز پنجشنبه با ارائه 
عامدانه" علیه غیرنظامیان در افغانستان کشته یا زخمی شده اند، ابراز نگرانی کرده است که هدف از افزایش خشونت 

به گزارش خبرگزاری فرانسه دبورا الیونز مدیر یوناما )هیات معاونت  .ها از خط خارج کردن مذاکرات صلح باشد
ها با تالش فوق العاده و شجاعانه به این نقطه رسیده اند و در آستانه مذاکرات  سازمان ملل در افغانستان( گفت: "افغان

کنندگانی هستند که نمی خواهند جنگ تمام شود. مهم نیست که چه تاکتیکی را "خراب ."بین االفغانی قرار گرفته اند
بان یوناما گفت که طال .داده شودبرای از خط خارج کردن فرآیند صلح به کار می گیرند، نباید به آنها اجازه موفقیت 

شورشیان و نیروهای دولتی به طور مرتب درگیر می شوند اما . زخمی ها و کشته ها است یهٔ ئااحصمسئول نیمی از 
به گزارش خبرگزاری فرانسه در هفته های اخیر دادستان ها، رهبران مذهبی، عبادتگران، خبرنگاران، و کارمندان 

 ۲۵در کابل  شفاخانهٔ حمله مردان مسلح به  یدر ماه م. ق بشر هدف گرفته شده اندو حقو صحیبخش مراقبت های 
نفر آنها مادر بودند. طالبان مسئولیت این حمله و بسیاری حمالت دیگر را رد  1۶کشته به جا گذاشت به طوری که 

  .کرده است
 ایانپ
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