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 میالدی  2021تبصره سیاسی هفته, دوم مارچ سال 
 

تاریخ سپرده شد.   به گورستان  دیگر  یکبار  امارت طالبانی  قرار گرفتند.  انزوای سیاسی  در  ترامپ طالبان  با سقوط 
  . حکومت موقت خواب و خیال پاکستانی بود

اگر طالبان میخواهند از راه مذاکره در حکومت ٱقای غنی سهیم شوند باید تمام شرایط و خواست    توقع جامعه جهانی:
  !!!های اکثریت مردم افغانستان را به شمول نظام جمهوری و قانون اساسی افغانستان رعایت کنند 

ن مذاکره کننده از مذاکرات قطر و گفتگوی پر  خشونت های متداوم طالبان در کابل و سایر والیات؛ پشت کردن طالبا
جمهور روسیه با خبرگزاری سپوتنیک، در پشتیبانی از طالبان و تٱکید   رئیس خاصسر وصدای ضمیر کابلوف نماینده 

وی به برگزاری مذاکرات به فارمت مسکو به اشتراک ایران در مسکو و تٱیید موافقتنامه قطر و خارج ساختن طالبان 
اه شورای امنیت و نیاز بازی کردن نقش مسکو در مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان؛ تهدید گلبدین  از لست سی

حکمتیار به محاصره کشیدن ارگ و دعوت مارشال دوستم به کابل برای دفاع از کابل؛ همه و همه امواجی بودند که 
  .دریای دیپلوماسی بین المللی را به تالطم ٱوردند

تحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، در نشست مونیخ و در افغانستان و در حلقات سیاسی جهانی تالشهای ممتد ، اامریکادر  
و پیوسته شکل گرفته که میتواند حکایتگر دگرگونی در ستراتیژی های بین المللی باشد. هنوز گفته های کابلوف که با 

حد قطار شده بود، به گوش ها راه نیافته بود که الوروف  بلند پروازی های خارج شدن نام طالبان از لست سیاه ملل مت
 وزیر خارجه روسیه گفت:

خارج کردن نام اعضای گروه طالبان از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، نیازمند پیشرفت در گفتگو های صلح   
افه کرد در حالیکه  است. الوروف همچنان گفت که از برگشتن ]امارت اسالمی[ در افغانستان حمایت نمیکند. وی ض

 عکس العملافغانستان در تعهداتش عمل کرده، گروه طالبان به تعهداتش در قبال توافقنامه دوحه پابند نبوده است. در  
دیگر الوروف اوضاع افغانستان را رو به وخامت خوانده و تقاضا کرد که خشونت درین کشور باید هر چه زودتر خاتمه 

و صدا بعد از یک ماه و اندی؛ دوباره، بدون کدام تقاضای مشخص به میز مذاکره  یابد. در حالیکه طالبان بدون سر  
برگشتند، در ادامه ٱن با نشر اعالمیه یی برای بار نخست ضمن اعتراف تلویحی از موجودیت افراط گرایان القاعده و  

ان خارجی در بین شان خود  داعش در بین طالبان و در میدان های جنگ، از حلقات طالبان تقاضا کردند تا از جنگجوی
  .داری کنند

، از روند صلح جاری در افغانستان و نیز از مشوره با امریکااقای جوبایدن در نشست امنیتی مونیخ، ضمن پشتیبانی  
متحدان امریکا در ناتو در مورد صلح افغانستان تذکار میدهد. همینگونه ینس ستولتنبرگ سرمنشی تاتو از زیر بررسی  

در افغانستان سخن زده افزود که خشونت های طالبان وضعیت را در افغانستان برعکس خواهد کرد.    داشتن وضعیت
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیر نظامیان در جریان مذاکرات صلح  

  .خبر میدهد
هزار   ۵ها در افغانستان جان باختند و  رنظامی در حمله غی  ۳۵هزار و  ۳میالدی،  ۲۰۲۰بر بنیاد این گزارش، در سال  

 ۶۲اند. سازمان ملل، عناصر ضد دولت را مسؤول بیشترین تلفات غیرنظامیان یعنی  تن دیگر، زخم برداشته  ۷۸۵و  
  درصد تلفات دیگر به گروه داعش  ۸اند و  درصد تلفات شناخته شده  ۴۵است. از این میان، طالبان مسؤول  درصد شناخته 

  .است شدهنسبت داده 
درصد    ۲۲اند. مسؤول بسیاری از این تلفات، یعنی  درصد از تلفات شناخته شده ۲۴نیروهای طرفدار دولت هم مسؤول  

  .اند تنها نیروهای ارتش شناخته شده
وزیر دفاع امریکا در حالیکه بر کاهش خشونت از طرف طالبان تٱکید میکند، به متحدان امریکا در ناتو اطمینان میدهد 
که خروج نیرو های امریکایی از افغانستان شتابزده نخواهد بود. همچنان یک سناتور دموکرات در امور افغانستان از  

ا در اول می از افغانستان بیرون شوند. وی تٱکید کرد که بهتر است، جو بایدن خواست که نباید تمامی نیرو های امریک 
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الویت به مذاکرات و تمرکز تالش های دیپلومات ها، فرصت بیشتری داده شود، تا دست یافتن به یک توافق صلح میسر 
نمایندکان   ارشد مجلس  با شبکه  امریکاگردد. میکل کولن عضو  گفتگویی  میکن cnn در  برای امریکا خاطرنشان  د: 

  .جلوگیری از تسلط طالبان به افغانستان بهتر است تا نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بماند
های شانرا درین عرصه ٱشکار ساختند، شخصیت های طراز اول   عکس العمل امریکاهمانگونه شخصیت های سیاسی 

  .های شانرا برمال کردند ههای دیگر نیز افق دیدگا رسیاسی کشو
العمل از یک دگرگونی شگفت ٱوری حکایه   عکس  بار  استراتیژیک، برای نخستین  این تالطم  پاکستان در گرماگرم 

از خطوط سرخ سیاست های منطقوی اش به شمار میرود، در  پاکستان که تروریست پروری  داشت: وزیر خارجه 
  .خواهد کرداظهاراتش با صراحت گفت: پاکستان از جنگ طالبان در مقابل حکومت افغانستان حمایت ن

آباد برگشت،  جمهور غنی در امور پاکستان که از سفر به اسالم   رئیساز سوی دیگر، محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ  
کوشد   بار این کشور می  رسد که این   نظر می  های این کشور بههای مقام   گفت که پاکستان در حال تغییر است و از گفته 

نامه دوحه  مکاری کند. او همچین افزود که پاکستان نگران است که بررسی توافقدر روند صلح افغانستان "صادقانه" ه
  .گو دست بر دارند و از سوی حکومت تازه امریکا به تغییرات در متن توافقنامه بینجامد و طالبان از ادامۀ گفت

ی که از سوی دفتر  اه  دولت بریتانیا که شماری از عساکرش در چوکات مٱموریت ناتو در افغانستان است، در اعالمی
دستٱورد های جامعه مدنی و   نخست وزیری انتشار یافت، از جنگ دولت افغانستان در برابر طالبان به خاطر حفظ  

حقوق زنان حمایت میکند. درین اعالمیه امده است که نخست وزیر بریتانیا از پشتیبانی دوامدار کشورش از روند صلح  
برای تالش های صلح و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان   افغانستان، تقویت دیپلوماسی منطقوی

  .داد
جمهور    رئیسدر چنان اوضاعی که طالبان تالش دارند تا نام اعضای گروه شان از لست سیاه سازمان ملل خارج شود،  

ی چهل سال جنگ و بی امنی در  غنی نیز با عصبانیت و خطاب بی سابقه یی بر سازمان ملل متحد، این سازمان را ط
افغانستان مقصر قلمداد کرد، در حالیکه معلوم است که حلقات سیاسی بویژه وزارت امور خارجه افغانستان طی اینهمه 
سالها پیوسته از رهگذر تخطی های پیهم همسایه ها و مداخالت سایر کشور ها با مدارا و سکوت برخورد کرده اند و  

نسبت   عکس العملشورای امنیت سازمان ملل بنا بر ملحوظاتی خودداری کرده است. با انکه  از شکایت های الزم به  
به سازمان ملل چندان معقولیت و مورد نداشت، زیر سازمان ملل بیشتر به مثابه ابزار و وسیله مورد استفاده قدرت های  

دور داشت. بعید نیست که مشاور  بزرگ بوده، اما کوتاهی های مجاری سیاست خارجی افغانستان را نمیتوان از نظر  
امنیت ملی افغانستان درین راستا، در تفاهم با شورای امنیت این سازمان، این فرصت را مساعد ساخته تا روی عملی  

  .شدن تحریم ها بر طالبان کارش را ٱغاز نماید تا بدینوسیله از تکرار خشونت ها بوسیله طالبان جلوگیری شود
ی طالبان و پاکستان از بازنگری و تعدیل توافقنامه و تهدید هاییکه درین راستا انجام داده اند،  اصرار و نگرانی پی در پ

نباید نادیده گرفته شود، توافقنامه به دلیل خال های ٱن طرف تایید پاکستان است که به نفع ٱنان است. جای شگفتی بسیار 
اشتباهات و ضعف های ستراتیژیکی یی که دری با دریغ،  قابل چشمپوشی است که  ن موافقتنامه موجود است، هرگز 

نمیتواند بود، زیرا این توافقنامه به صورت یکجانبه بر ملت افغانستان تحمیل شد و مقامات دولتی افغانستان این موافقتنامه  
  .میشدرا مانند جام زهر نوشیدند و با سکوت معنی داری بدرقه کردند، در غیر ٱن موقف کذایی شان با مخاطره مواجه  

ٱقای خلیلزاد با افتخار از طرح چنین یک توافقنامه که از نظر معیار های بین المللی بکلی نا موجه و مردود است، یاد  
یی کشته نشده، در حالیکه بر طبق امار و ارقامی که از طرف  امریکامیکند و ادعا میکند که از اغاز ٱن تاکنون یکنفر  

هفتصد افراد ملکی )غیرنظامیان( در اثر حمالت طالبان جان باختند و بیش از سی  ملل متحد نشر شده بیش از پنجهزارو  
هزار نفر غیر نظامیان توسط اعمال وحشیانه طالبان زخمی گردیدند. چه افتخاری برای ٱقای خلیلزاد باالتر ازین که  

  !ما قربانی اشتباهات و زد و بند های قومی او شده اند هزاران هموطن افغان
وٲل در هر مذاکرات صلح، پیش از ٱغاز مذاکرات، اتش بس باید به عنوان شرط اساسی مذاکرات، برقرار شود. از  اص

  .یکسال بدینسو زیر نام کاهش خشونت ده ها هزار کشته و زخمی مردمان ملکی داریم و ٱتش بس هنوز هم الدرک است
  .هم، باشعور، کنجکاو، مسئوولیت پذیر و واقعبین باشددرایت، چیز ف  با ٫یک سیاستمدار بیشتر از همه چیز باید عادل

اقای خلیلزاد یک توافقنامه سراپا اشتباه و مضحک را به حلقه مذاکرات دوحه تسلیم داد که یک سند سیاسی شرم ٱور،  
قوقی و در غیر فنی، غیر مسلکی که با شتابزدگی اماده شده بود. درین توافقنامه رهایی زندانیان به دور از فهم مسایل ح

خالی حقوق بشری با بی مسئوولیتی طرح شده است، با انکه تمام سیاسیون و خبره گان امریکا توافقنامه خلیلزاد را  
صحت این ادعا را به اثبات میرساند.   امریکاضعیف و پر از اشتباه خوانده اند. بازنگری سطحی اهل خبره کانگرس  

نوبل جایزه "جنگ نوبل" را اعطا بفرمایند زیرا ثمره توافقنامه خلیلزاد    چه بهتر که برای خلیلزاد به جای جایزه صلح 
  .جز تشدید جنگ و کشتار مردم بیگناه چیزی دیگری نبوده است

اگر بی طرفانه ومنصفانه قضاوت شود و مروری به گذشته و تاریخ جنگ های چهار دهه اخیر درکشور داشته باشیم و  
یم که از کجا و چگونه پیدا شدند و توسط کدام کشورها تشویق و به جنگ و جهاد  به تاریخ پیدایش مجاهدین نگاه کن

فرستاده شدند، به چی مقصد گروپ تروریستی طالبان از طرف کشور تروریست پرور پاکستان ایجاد، اکمال و تجهیز 
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ٱوردن صلح امریکا شد و می شود، به سادگی در میابیم که این موضوعات و مسائل قابل مالحظه ی هستند که ماهیت  
  .و حکومت بایدن را در افغانستان هویدا میسازد

مصمم است حضور نظامی اش را در افغانستان تا سال    امریکااینهمه تحوالت نمایانگر انست که جامعه جهانی از جمله  
ٱقای غنی و  حفظ کنند و نظام جمهوری را با کمک های اقتصادی الزم تقویت نمایند. احتمال زیاد میرود که    2024

در قدرت بماند.    2024حکومتش که مقام بلند پایه ی را در فساد اداری در جهان اخذ کرده است با تیم فاسدش تا سال  
باوجود نظام جمهوری و قانون اساسی دموکراتیک، این حکومت فاسد و انحصاری ٱقای غنی از تطبیق قانون اساسی 

ساسی افغانستان توسط فرمان های جا و بیجا تخطی کرده است. هم اکنون مورد از مواد قانون ا  2500سر باز زده و در  
ٱقای غنی برای بقای خود مساعی زیادی اعم از تالش های دیپلوماتیک، امادگی مذاکرات دوحه و دفاع کشور به شمول  

  .ٱوردن ٱقای دوستم به کابل بخرچ میدهد تا حمالت احتمالی طالبان و گلبدین را به عقب بزند
نیاز اساسی و مبرم مردم و جامعه افغانستان است. منتقدین از "صلح تحمیلی" توسط خارجی ها سخن میگویند    صلح

همانند "جنگ تحمیلی" که بخاطر منافع شان طرح و پیش بردند چون جنگ منافع این کشور ها را تامین میکرد. اگر هم  
نباشد، صلحی که با مداخالت زیر زمینی  (fragile) یک "صلح تحمیلی" بیاید، ارزو داریم یک صلح مقطعی و شکننده

و توطئه گرانه پاکستان ]حامی طالبان و سایر عناصر افراطی منطقه[ از شتابش کاسته نشود و مانند حباب های تف 
 .ٱلودی که از سینه ابحار بلند میشود به شکننده گی و پوچی نگراید و مردم را در نیمه راه ناامیدی قرار ندهد 

 اندیشه ها هٔ سردبیر ٱیین سیاسی هفته بقلم صدیقه ژوبل ابوی تبصره
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