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 دور نمای مکدر صلح در افغانستان
 

قرار دارد که بر اساس آمار های سیگار  یافغانستان در آستانۀ هجدهمین سالگرد جنگ فرسایشی بی سر انجام
تا کنون یک تریلیون دالر برای باز سازی و  ،احتساب کمک های ایالت متحده برای باز سازی افغانستان دفتر

تأمین صلح  برای این کهنه تنها . ولی است تقویۀ نهاد های دولتی و ملت سازی در افغانستان به مصرف رسیده
ظامیان بلکه هر روز مردم افغانستان گواه خونریزی های بیشتر، کشتار ن نیافته،فیف تخ و یا حد اقل جنگ نشده

، نا توانی و زنان و مردم بیگناه دیگر هاپوهنتونو متعلمین و محصلین  ول اطفالو غیر نظامیان بیشتر به شم
پوسته های شان، همکاری ، فرار نیرو های امنیتی از ، افزایش فقر و بیکاریحکومت در تأمین امنیت مردم

دیگر در داخل  عده ای از آنها با مخالفین دولت، مهاجرت ها به خارج از کشور و بیجا شدن ملیونها باشندۀ
به کمک های عاجل  نمایندگی ملل متحد در افغانستان چهار ملیون نفر بر اساس ارقام جدید دفتر بیش از هستند.

رسمی نشان می دهد که در چهار سال  بیداد میکند. ارقام ه در کشورک بشری نیاز دارند و مصیبت های دیگری
گناهی که از چهل  چهل هزار انسان بی ،که بهتر است آنرا حکومت نفاق ملی خواند ،اخیر حکومت وحدت ملی

قربانی جنگ های متنوع از چپ افراطی و معتدل تا راست افراطی و معتدل و تکنوکرات  سال به اینطرف
که مقاومت شجاعانه و تاریخی مردم آزادی دوست و  هستند تی و قوم پرستان و مدافعین گروه هایهای واردا

وز شوروی وطن پرست افغانستان را گرو گان گرفته و آنرا به نام خود رقم میزنند و مدعی شکست قوای متجا
برداشته  خرجالر ر یعنی یک هزار ملیون دلی شود که این جنگ یک تریلیون داسابق هستند. وقتی گفته م

است، گفتن این رقم شاید آسان باشد ولی وقتی به کنه این رقم می اندیشیم به این فکر می افتیم که این مبلغ 
نتیجۀ این همه کمک های بین  در کجای این مملکت به مصرف رسیده و نتیجۀ ملموس آن چیست؟ هنگفت
سامانی است که نه  وو اجتماعی و فرهنگی و بی سر  اوضاع کنونی اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی المللی

لهای تهاجم نظامی و اشغال تنها مردم افغانستان پس از این همه تلفات و مشقت لقمۀ نانی ندارند بلکه مثل سا
ر از آنرا با تمام مشکالت و همسایه و فرات ت به کشور هایراه مهاجر ،توسط قوای شوروی سابقتان افغانس

ل خطر جان دادن درین راه، در پیش گرفته اند و آنانی که توان بیرون شدن از وطن را نداشته و قبو مشقت ها
اند هر روز یا عزیزی را به خاک می سپارند و یا در غم دیگران می سوزند و وقتی صبح خود و یا فرزندان 

 آخرین باری خواهدبا یکدیگر چنان وداع میکنند که گوئی  ،شان از منزل به روی مجبوریت خارج می شوند
چون هر آن امکان انفجار و حملۀ انتحاری در هر نقطۀ حتی در قلب کابل می  که یکدیگر را می بینند بود
در اثر آن بیست و شش نفر جان باختند و نود و شش  دشت برچی در کابل که حوادث سه روز گذشته در. رود

همچنان دو خبر نگاری که از انفجار اولی گزارش می ن ورزش و نفر دیگر همه ورزشکاران جوان و قهرمانا
 شامل این قربانیان هستند.  دادند در انفجار دومی

و تا  ،این همه نا امنی قلمداد میکنند لکه تعدادی آنرا مسؤو ،از جانب دیگر دولت نا کام و بی کفایت کابل
پایتخت را و حتی از نزدیک ارگ  طنانهمونمی تواند امنیت  وقتی قوای امنیتی اندازۀ حق هم دارند چون

بر ارگ ریاست جمهوری در هنگام ادای نماز عید  راکت (9نه ) در روز عید بگیرد وریاست جمهوری 
صر با مخالفین قوای امنیتی و همدستی برخی از این عنایت مدیرشلیک می شود، نشانۀ کامل از بی کفایتی 

در اطراف و اکناف  الفین و طالبان و سایر و گروه هانه با مخهمه روزه در پیکار صادقااست. قوای امنیتی 
وفادار به کشور و  مملکت قربانی می دهند و روزی نیست که خبر های از قربانی این فرزندان صدیق و

چه در مدیریت قوای امنیتی و چه در  قالل نداشته باشیم. ولی عناصریحراست از تمامیت ارضی و است
ری های مملو از مواد و ال هاد در غیر آن امکان ندارد که موتر با مخالفین و طالبان همکاری دارن ،صفوف

 .منفجره تا قلب کابل و یا شهر های دیگر رسیده بتواند
حکومت وحدت ملی باری در ایام عید فطر آتش بسی را با طالبان برای سه روز عید اعالم نمود و طالبان هم 

 یعت کردند و بر اساس گزارشها هزاران طالب در نقاط مختلف به روستا ها و شهر هاآن را در مجموع اطا
اما گفته های هم هست که این آتش بس موجب آن  .شان بر گشتند و این سه روز را به خوشی سپری کردند
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به  ،اند گردید که تعدادی از این طالبان و سایر گروه های مخالف دولت به نام اینکه دیگر از جنگ خسته شده
حیث ارتباطی های رهبری شان در نقاط مختلف جا بجا شده و در همدستی با اقارب و دوستان و سایر عناصر 

حکومت  اینست کهدر تشدید جنگ ها بعد از ایام عید فطر نقشی داشته اند. دلیل دیگری که می تواند گفته شود 
س سه ماهه را پیشکش کرد ولی طالبان قبول در ایام عید اضحی نیز چنین پیشنهادی نمود و حتی یک آتش ب

با وصف آنکه  جائی افراد بیشتر در نقاط بیشتری نداشته انده چون به گمان اغلب ضرورتی به جا ب نکردند
 آقای غنی برای شان آیس کریم هم میداد.

زدهم سپتمبر طالبان از همان آغاز سرنگونی نظام شان به نام امارت اسالمی افغانستان که پس از حمالت یا
و تهاجم قوای نظامی ایاالت متحده با تائید از بین برده شد  توسط دهشت افگنان منسوب به القاعده 2001سال 

آنرا یک حکومت دست نشانده و  و تصویب شورای امنیت ملل متحد، رژیم افغانستان را به رسمیت نشناخته و
ذاکرات مستقیم با نمایندگان حکومت نشد و همیشه حاضر به م به اصطالح زبان پشتو "گوداگی" می شناسد و

این موقف خود را تکرار نموده که با ایاالت متحدۀ امریکا در رابطه با صلح افغانستان مذاکره میکند و 
تا همین دو ماه قبل هم ایاالت متحده حاضر  فاقد صالحیت تصمیم گیری میداند. مت کابل را یک حکومتحکو

نی با طالبان نبود چون آنها را نزدیک به القاعده و نگهبان اسامه بن الدن در افغانستان به مذاکرات مستقیم و عل
تشخیص داده بود. ولی وقتی ستراتیژی جدید دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در رابطه با آسیای جنوبی و 

از حامیان و یکی  ،روز افزون بر پاکستان مرکزی با اهدافی که داشت رسیده نتوانست و با وصف فشار های
مثل همیشه با نیرنگ های همیشگی  پناهندگان طالبان که طالبان را به میز مذاکره بکشاند، این کشور باز هم

ر ایاالت متحده قبوالند در عوض بحکومت کابل مذاکره کنند و آنرا وادار به مذاکره نکرد و نخواست طالبان با 
ماه قبل در دوحه پایتخت قطر با طالبان  را کا هم نخستین دور مذاکرهامری که با طالبان مستقیماً مذاکره نماید.

معاون وزارت امور خارجۀ ایاالت متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی مالقات نمود و داشت و الیس ویلز 
 مستقیم طالبان با حکومت کابل است. مذاکراتبرای زمینه سازی  امریکا هم اعالم کرد که این مذاکرات

جنرال ژوزف دنفورد رئیس عه هفتم سپتمبر جمز ماتیس وزیر دفاع ایاالت متحدۀ امریکا همراه با مجروز 
هور و عبدهللا عبدهللا کمیتۀ لوی درستیز های قوای مسلح ایاالت متحده وارد کابل شد و با اشرف غنی رئیس جم

هور غنی در تویتر خود سخنگوی رئیس جم . هارون چخانسوریئیۀ حکومت کابل مذاکره نمودرئیس اجرا
جنوب آسیا، اصالحات در نیروهای دفاعی  ستراتیژیروند صلح، تأثیر مثبت  ها در بارۀ طرف : » نوشت

گو  و و گو با پاکستان، گفت  و ریاست جمهوری، مبارزه با تروریسم و گفت  شورای ملیافغانستان، انتخابات 
 «.کردند

شد و درانجا نیز عالوه بر موضوعات نظامی و هند جمز ماتیس قبل از آمدن با کابل روز چهار شنبه عازم 
در رابطه با اوضاع  هند، ای نظامی ایاالت متحدۀ امربیکا توسطگ هریداری های ساز براقتصادی و خ

او به خبرنگاران  ت به هندمیافغانستان و تأمین صلح درین کشور نیز مذاکره نمود. روز چهار شنبه در راه عز
مصالحه با طالبان گماشته است. شتی و برای کار روی آ کارمندان بیشتری الت متحده در کابلاگفت سفار ت ای

و اکنون یک چوکات و چار  یک سراب نیستات بیشتری داریم که مصالحه دیگر ما عالیم و اشار»: اوگفت
 «است مکالمه و مفاهمه باز و خطوط دارد چوبی

رهبر افغانها و توسط افغانها باید باشد و ایاالت  رات صلح با طالبان بهکمذا جمز ماتیس باز هم تاکید دارد که
 متحده برای تسهیالت در ین زمینه همکاری میکند.

 انفجار ها و حمالت انتحاری اخیر به شمول دو حملۀ خونبار در دو ماه گذشته در دشت برچی در غرب کابل
 گروه داعش ادعا کرده است و طوری که از گزارش های خبری بر می اید این گروه همیشه عملیات عمدۀرا 

مثل  تلفات را دارد ادعا میکند و نه تنها در کابل بلکه در سایر والیات انتحاری و انفجار های که بیشترین
د که پایگاه و قوماندانهای عندۀ حکومت کابل و قوای ایاالت متحده و ناتو ادعا کرده ان ننگرهار که بار ها

چنین حمالت و ادعا  والیات شمالی و غربی افغانستاناخیراً در  همچنان داعش را درین نطقه از بین بردند، و
 های شنیده می شود.

و لوژستیکی بهتر خواهند توانست آنرا توضیح دهند  اما سوال اساسی که مطرح می شود و متخصصین نظامی
ت از آن استفاده ه چه در کابل و چه در سایر والیاانفجاری و سالحی که این گرو برگ و مواد اینست که ساز و

حمایتهای مالی و نظامی و لوژستیکی طالبان شواهد و به آنها می رسد. در رابطه با  می کند چگونه و از کجا
ه استخبارات نظامی گابرگه های در دست است که پاکستان با این گروه همکاری میکند و حلقاتی در دست

هستند که در ین زمینه با طالبان همکاری دارند و همه میدانند که بدون  روه های تند روپاکستان و یا گ
مسلح مخالف دولت به  همکاری کشور های همسایه و یا عناصری در داخل کشور امکان دستیابی گروه های

انرا بکجا می برند تا تداوی شوند و مرده های این ها حتی مجروحین حمالت شاین تسهیالت میسر نیست. 
تجربۀ چهل سالۀ جنگ در افغانستان از شانرا در کجا دفن میکنند محض یک سوال بسیار عادی و عام فهم. 

 داشتن تسهیالت لوژستیکی بدون کمک دیگران همان آغاز تهاجم قوای شوروی سابق بر افغانستان نشان داد که
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نا  محاط به خشکه و هم سرحد با شش کشور، دوام جنگ در افغانستان ج کشو،چه در داخل و چه در خار
هیالت و ممکن است و حاال هم حتی طفل افغانستان این منطق را دارد که اینها چگونه می توانند این همه تس

 د و حکومته بدهیجتالش و کوشش برای مصالحه با طالبان شاید دیر یا زود نت لوازم را به دست آورند.
حکمتیار  میهمانطوری که با حزب اسال ،دیاه کمک متحدین با این گروه صلح نمد بافغانستان را قادر ساز

که بار  اما همانطوری .بی هم ندارد و جنگ بجای کاهش افزایش یافته استصلح نمود و چندان نتیجۀ مطلو
ئی با هر یک جداگانه سالها جنگ کرد به تنها چگونه می توان دیگر نیر نیز گفته بودم با این همه گروه مخالف

 و امتیاز داد و به صلح رسید.
 ،بر مبنای بعضی از گرازشها که نه حکومت کابل آنرا تائید میکند و نه هم منابع دیگر ،سخن از امتیاز شد

در پهلوی تشکیل حکومت انتقالی، تعدیل قانون اساسی،  از پیش شرط های طالبان برای مذاکره و صلح،یکی 
هم به آنهاست که کامالً ، اختصاص سیزده والیت افغانستان تعبیر آنها به یل یک حکومت اسالمی مطابقتشک

ن همواره بر آن تأکید و تحکیم حکومت مرکزی است که افغانستا مغایر تمامیت ارضی، منافی قانون اساسی
ت که هر گروه خواهد گذاشرا بجا  و سابقه ای تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال می برد داشته است،

ی و تنظیمی و تعلقات مختاری بر اساس قوم، نژاد، زبان، نفوذ گروهخود ادعای  مبتنی بر چنین سابقه ای
نماید و برای بر آورده ساختن چنین اهدافی مثل طالب سالح بردارد، حمایت کشوری را به مذهبی و فرهنگی 

ن امتیازی بدست آورد. چنانچه چنین امتیازاتی نه بطور بدست آورد و سالها به جنگد و خون بریزد تا چنی
ی بلکه غیر رسمی به حزب اسالمی حکمتیار هم داده شده چه از تقسیم والیات جهت تعین والی ها به این مرس

 ماهوار افغانی خرج دسترخوانها ملیون تعیین  ،ل سه محل بزرگ در کابلحزب، تهیۀ مسکن های متعدد حد اق
برای  خواهد شد که ث تشویق گروه های دیگری همبرای آقای حکمتیار و سایر امتیازات. چنین اقدامی باع

 دست بکار شوند. امتیازاتی بدست آوردن چنین
ه شده بود تدویر یک یکی از مقاالت قبلی هم به آن شارکه در  تامین صلح و ثبات در افغانستان راه بهتر برای

برای حمایت از صلح و  و با تضمین عملی شدن تصاویب این کنفرانس تحت نظر ملل متحد کنفرانس منطقوی
 افغانستان بلکه در سطح منطقه است.ثبات دایمی و مقابله با دهشت افگنی نه تنها در 

 
 پایان
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