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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۴/۰۸/۲۰۱۸                                                                    یهرو یغن لیجل

 صلح با دو هدف متقابل یبرا یاجماع منطقو
 

 یو کشورها گانیو نه تنها همسا افتیگذشته، ابعاد گسترده  یافغانستان از همان آغاز آن در چهار دهه ا ۀمعضل
 کا،یدور تر از امر یدور تر و از قاره ها یعمدا مداخله کردند، بلکه کشور ها ایساخته شدند و  لیمنطقه دران دخ

و  یو تحرک مل امیو ق یمل یرهبر یها و خال یسر و سامان یاز ب یبهره کش یچشم طمع برا  ایو آسترال ایاروپا، آس
هزاران  راثیم یو فرهنگ یافغان  یواال یو ارزشها یارض تیاستقالل، تمام ،یحراست از منافع مل یبرا یسراسر

 نیدر برابر ا یخیتار یها نهیک ایشوم و  الیتحقق ام یملت، دوختند و برا نیا یتابناک ممثل آزاد منش ۀسال از گذشت
پس از  یعناصر نیچن نانینش یما شاهد کرس ۀالنفس و خود فروخته بر آمدند. هم فیکشور، به استخدام عناصر ضع

که پرداختن  به  میبوده ا یو طالب یمیتنظ یو حکومت ها 1978 لیخلق در اپر کیحزب دموکرات یبه رهبر یکودتا
توانست پس از سالها جنگ  یاگر م یاست. ول التمق نیآنها تکرار مکررات و خارج بحث ا کیهر  حیو توض حیتشر

 کیآن کشور،  یۀسابق از افغانستان و سقوط حکومت تحت الحما یاشغالگر شورو یو خروج قوا یزیو خونر
و  یاسیو استقالل س یگردد و از منافع مل لیکشورها تشک ریو با اعتبار و مورد اعتماد ملت مثل سا یزعامت مل

 یمیو تنظ یمنافع گروه یکشور ها و در پ ریو سا هیهمسا یو گوش به فرمان کشور ها دیافغانستان دفاع نما یاقتصاد
 یها یبود و تمام قربان یصلح و ثبات منطقه مآرام با  یاز کشور ها یکیو کسب قدرت نباشد، امروز افغانستان هم 

   .شد ینم یگروه ها نیمنافع چن یدوست فدا یملت آزاد
 ۀعمد یاز شاخص ها یکیصلح را  نیهدف تآم یاحمد ز یاشرف غن یتشکل داده شد، آقا یحکومت وحدت مل یوقت

/ مطالبه زمی/ تروریمبارزه با دهشت افگن یرا برا یاول اجماع منطقو ۀراستا در مرحل نینمود و در نییحکومتش تع
پاک گردد و منشأ صدور دهشت  گریافگنان د هشتو د ستانیترور یها تیمنطقه و جهان از نفوذ و فعال نینمود تا ا

در بر مرکز تجارت  یمثل حمالت دهشت افگن یگواه حمالت دهشت افگن گریافگنان به جهان نگردد و جهان هم بار د
کشور  ایو  یفرانسه، جرمن ه،یمثل برتان یاروپائ یدر کشور ها گریو حمالت د 2001در سال  ارکیویدر ن یجهان

که افغانستان دران  داندیم یگروه ها را منطقه ا نیکه جهان غرب منشأ و ماوا و الهام بخش  ا اشدنب ییقایافر یها
 .رندیگ یم یو نظام یرو کودک دران درس تند ونیکه سه مل داندیدر پاکستان م یدارد و مدارس تیموقع

نموده، به  دیبر آن تأک یاجماع را که از همان روز اول حکومت وحدت مل کی نیکنون دولت افغانستان نتوانسته چن تا
مطلوب نتوانسته  ۀجینت یمختلف منطقه داشته ول یبا کشور ها یدست آورد. هر چند کنفرانسها و اجتماعات و مذاکرات

از  کیدارد و هر  یافغانستان ابعاد گسترده ا ۀمعضل میگفت که یهدف بر آورده نشده است چون همانطور نیو ا ردیبگ
در  ینه آوردن صلح واقع باشندیآن م نیدارند که در تأم یها، منافع و اهداف ینگران ،ۀمعضل نیدر دخلیکشور ذ

 .آورده ساخته بتواندکه اهداف آنها را بر  کنندیرا جستجو م یافغانستان بلکه صلح و ثبات
 یمذاکرات با طالبان براه انداخته شده، هم برا یساز نهیزم یکه به اصطالح برا یو کنفرانسها و اجتماعات مذاکرات

افغانستان به  ایاجتماعات  نیدر اکثر ا رایبه افغانستان ز یبوده نه آوردن صلح واقع یاهداف نیبر آورده ساختن چن
 یقربان یالئیو گر یجبهه ا یو انفجار ها و جنگ ها یکه هر روز در حمالت انتحار یاصل دخلیجانب ذ ثیح
 نیاز ا یها هستند، اشتراک ندارند و در برخ یزیجنگ ها و خونر نیا یو نه هم طالبان که مرتکب اصل دهد،یم

کامالً واضح و روشن آن هم  لیداشته باشند. دل یاشتراک م یاصل یجناح ها نیاز ا یکیمذاکرات و اجتماعات تنها 
را  میحکومت مذاکرات مستق نیا ندگانیبا نما ستندیشناسند و حاضر ن ینم تیحکومت کابل را به رسم لباناست. طا

 شیتا کنون محاسبه شود به ب یکرز یحکومت کابل هم با طالبان که اگر از دوران حکومت آقا شنهاداتیکنند. پ ریدا
 شهیموقف شان هم نیاست. طالبان بر اساس هم دهیز طرف طالبان رد گردرسد و هر بار هم ا یاز هشتاد بار م

 نیمتحده به ا االتیداشتند که آخر االمر ا کا،یامر ۀمتحد االتیبه زعم آنها ا ه،یقض یمذاکره با جانب اصل یتقاضا
در  یو جنوب یمرکز یایدر امور آس کایامر ۀمتحد االتیا ۀمعاون وزارت خارج لزیو سیشان جواب داد و ال ۀخواست

طالبان مالقات نمود و بعد از آن چند  ندگانیبا نما یبار بطور رسم نیاول یمرکز قطر رفت و برا وحهماه جون به د
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مذاکرات  یبرا یساز نهیمالقاتها زم نیهدف از ا دیگو یمتحده م االتیبا طالبان داشته است. ا زین گریمالقات د
 .است طالبان با حکومت افغانستان میمستق

در افغانستان به  یخارج یمتحده اصرار داشتند؟  از همان آغاز حضور قوا االتیطالبان چرا بر مذاکره با ا اما
در  گرید ۀو چند نقط یبر حمله بر مرکز تجارت جهان 2001سپتمبر  ازدهمیمتحده که پس از حمالت  االتیا یرهبر

وارد افغانستان شدند، هم  زمیبا ترور مبارزه یملل متحد برا تیامن یشورا ۀصلیواشنگتن صورت گرفت و با ف
ُعمال  شتریطرف مانع نفوذ ب کیقوا از  نیا رایدر افغانستان بودند ز یخارج یمخالف حضور قوا رانیپاکستان و هم ا

دو  نیکه ا یو اقتصاد یاسیاز برآورده ساختن منافع نا مشروع س گریو از جانب د دهیدو کشور در افغانستان گرد نیا
آبها به هر دو کشور  گانیرا انیو چه جر نیزم یو رو ینیزم ریتصرف و استفاده از منابع ز یچه برا ،کشور
در افغانستان  کیژیعمق سترات یسیپال بیشده است. پاکستان از تعق یریکه به آن اشد ضرورت دارند، جلو گ هیهمسا

 دهیدر افغانستان است، محروم گرد شورآن ک یحکومت دست نگر و حام کی تیکامل به منابع و موجود یکه دسترس
 ۀمتحد االتیبه خصوص با ا نهیریو همچنان خصومت د ازیمورد ن یهراس از دست دادن منابع آب یدر پهلو رانیو ا
 ینا کامدهشت افگن و دست نشانده و کنترول آنها باعث دوام جنگ و  یگروه ها لیو تمو زیو تجه هیبه ترب کا،یامر

 .اند دهیگرد انجنگ در افغانست نیا
 کا،یامر ۀمتحد االتیسابقه هم که مخالفت و خصومت آن با غرب، در رأس ا یوارث اتحاد شورو هیروس انیم نیدر

در آوردن  کایامر ۀمتحد االتیا دنیکشان هیجنگ و به حاش نیدر کایامر ینا کام یدر کوشش برا زیمبرهن است ن
مربوط به  یها تیو فعال یاسیس ۀطرف در صحن نیکمرنگ ساختن نقش آن، از دو سال به ا ایصلح در افغانستان و 

با مراجع و منابع  و  یکنفرانسها و گفتگو ها یو هر از گاه دهیدولت افغانستان فعالتر گرد نیگفتگو ها با مخالف
 سیرئ یتوان دعوت از حامد کرز یکه از جمله م کندیم ریدا یافغان ریو غ یافغان یاسیمطرح س یها تیشخص

کمتر از دو هفته  یعنینام برد. قرار است که در چهارم سپتمبر  یافغان یها تیاز شخص گرید یو برخ نیشیجمهور پ
کنفرانس  نیشود. در ریراه حل در مسکو دا کی یو مشوره برا یبحث بر اوضاع افغانستان و بر رس یبرا یکنفرانس

 نیاعالم نمود که در پنجشنبهافغانستان روز  یدعوت شده ول زیآمر دفتر طالبان در قطر ن  یاز عباس ستانکز
ً یمستق دیکند و هر گونه مذاکرات صلح با یکنفرانس اشتراک نم در  یگردد. در مذاکرات قبل ریبا دولت افغانستان دا ما
در کنفرانس  یافغانستان اشتراک کرده بود. ول ۀوزارت خارج ۀندی، نماطالبان دعوت نشده بود ۀندیماسکو که دران نما

  .و پاکستان اشتراک داشتند نیاشتراک نداشته است و چ کایامر ۀمتحد االتینموده ا ریرابطه دا نیکه مسکو در یها
افغانستان  ۀحل معضل یبرا یکه اجماع منطقو میمقالت گفت نیکنفرانس دعوت شده اند. در آغاز ا نیبار طالبان به ا نیا
 لیاز همان آغاز تشک یمشکل ممد واقع شود و حکومت وحدت مل نیدر حل ا تواندیاست که م یاز سهولت ها یکی

 تیقرار داد. هدف حکومت افغانستان جلب حما غانستانصلح و ثبات در اف نیتأم یخود برا یاز شاخص ها یکیآنرا 
و  انهیو چه شرق م ایکشور ها چه در آس نیاز ا کیست. در هر ا یمنطقه در مبارزه با دهشت افگن یکشور ها
 گرید یشان در مخالفت قرار دارند اما کشور ها یهستند که با حکومت ها یگروه ها گر،ید کیدور و نزد یکشورها

نها مناطق آ یکه در برخ یخوانند که در حال یگروه ها را دهشت افگن م نیاز ا یخود شان تعداد یها یسینظر به پال
همه  دیمورد تأئ دیاز دهشت افگن است که با فیتعر نهیزم نیخوانند. مشکل عمده در یبخش م یآزاد یرا سازمانها

که احتمال آن  ردیعضو را بگ یکشور ها دیو تأئ دیتواند جستجو نما یرا ملل متحد م فیتعر نیکشور ها باشد و ا
جداگانه  یفیتعر یگروه ها نیخود از چن یو منافع مل یاسیس یها یریکمتر است چون هر کشور نظر به موقف گ

 .دارد
و هدف  یگرید زیموقف طالبان کامالً چ یموقف دولت افغانستان مشخص است ول یدر رابطه با اجماع منطقو اما
 شیموقف را پ نیگروه ا نیبار اول است که ا نیدر تقابل است و ا دیگو یاست که با آنچه دولت افغانستان م یگرید
طلوع  ونیزیآگست در صحبت با تلو 22طالبان روز چهار شنبه   یعضو برجسته ا کیاکبر آغا  دیرفته است. سگ

 رویمنطقه از حضور ن یهمه کشور ها رایاجماع در حال مشوره هستند ز کی یمنطقه برا یگفت آنها با کشور ها
  .دارند یدر افغانستان نگران یخارج یها
تا پاکستان بتواند  ردیگیدر پاکستان سر چشمه م یحلقات یها یاز مشوره ها و رهنمائ یموقف نیکامل است که چن نیقی

 یرو شیاواخر پ نیکه طالبان در دیوارد نما یافغانستان در حال نیهم بر دولت افغانستان و هم بر متحد یشتریفشار ب
و هم ارگ و هم وزارت دفاع  رندیارگ هم توانستند موضع بگ یصد متر کیتا  یجنگ داشته اند و حت دانیدر م یها

قندوز، ننگرهار و قندهار  اب،یبدخشان، فار ،یهم از جمله غزن اتیوال ریهاوان قرار دهند. در سا یس کیرا هدف شل
  .داشته باشند یها یرو شیهم بر حمالت افزوده و پ

نشر « صلح یقربان یغزن»افغانستان جرمن  تحت عنوان  نیکه در پانزدهم آگست در پورتال وز ۀهم در مقال قبالً 
  یآن در کنفرانس منطقو یها یدگیچیبا در نظر همه پ دیافغانستان ابعاد گسترده دارد و با ۀگفته بودم که معضل دیگرد

 و یملل متحد حل گردد تا دست همه مداخله گران منطقو تیامن یشورا یمیتحت نظر ملل متحد به شمول پنج عضو دا
و اکنون چهل  دیآن وارد افغانستان گرد ۀصلیبا ف یخارج یکه ملل متحد، که قوا یرا کوتاه سازد. تا زمان یمنطقو ریغ

و  گذاردن شیپ یبر داشته، باز هم پا نهیهز یجنگ و باز ساز نیدالر ا اردیهستند و صد ها مل لیو دو کشور دران دخ
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 گریکنفرانس مسکو، مذاکرات دوحه، اجتماعات د  لیاز قب یکنفرانس ها لیتشک د،ینه نما میو تنظ بیرا ترت یراه حل
 نیدر کیدور و نزد  لیهر کشور دخ ۀو به منظور بر آورده ساختن اهداف جداگان یکشور ها به شکل انفراد ریدر سا
صلح و ثبات در  نیمو تأ ۀمعضل نیا یبرا یمیدا یکند و راه حل یرا دوا نم یمردم افغانستان، نه تنها که درد یدیتراژ

 یاحمد ز یاشرف غن ۀجنگ افغانستان خواهد افزود چون به گفت یها یدگیچیبر پ یگریبلکه گره د ست،یافغانستان ن
هاست و  وهگر نیاز ا یکیجنگند که طالب  یو دو گروه دهشت افگن در افغانستان م ستیجمهور افغانستان ب سیرئ

موجود خواهد  ،یدرون ایو  یرونیب گریحلقات د ایکشور و  تیبه حما یگریهر روز احتمال قد بلندک کردن گروه د
ختم جنگ توافق شود، عمر نوح و صبر  یگروه ها جداگانه معامله و برا نیاز ا کیبود. اگر قرار باشد که با هر 

 .خواهد یم وبیا
 انیپا
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