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 2۲/1۱/2۱1۲          غوث جانباز
 

 حاضر شد با حکومت افغانستان اریچرا حکمت
 صلح را به امضاء برساند؟ ۀموافقتنام

 هیروس یالملل نیبروابط  لیمسا لگرانیو تحل یاسیاز محافل س یبرخ نظر
 

و  یجمهور افغانستان محمد اشرف غن سی. رئوستیبوقوع پ یخیتار یسپتمبر در افغانستان حادثه ا 2۲ خیتار به
 انعقاد ایه آک نجاستی. سؤال ادندیصلح را به امضاء رسان ۀقتناممواف اریحکمت نیافغانستان گلبد یحزب اسالم سیرئ
ور در افغانستان به مر زیصلح آم یآن زندگ ۀجینت در ایآدربر خواهد داشت؟  یامدیتوافقنامه به افغانستان چه پ نیا

 سازد؟یرا فراهم م یگرید یشیو فرسا لیجنگ طو کیاسباب آغاز  اریتوافق با حکمت ای د؟یزمان حکمفرما خواهد گرد
 : ندینمایم یابیارز لیرا در ابعاد ذ و آن دهینام یخیمذکور را مهم و تار ۀحادث هیدر روس استگذاریاز حلقات س یبرخ

. موصوف مخصوصاً گرددیمحسوب م نیمجاهد انیمشهور، سرزبانها و سابقه دار در م نیاز فعال یکی اریحکمت – اول

از  یکیکسب نموده،  ادیشهرت ز( 1۲۹۲-1۲۲۲در افغانستان ) یتحاد شوروا یده سال مقاوت در برابر قوا یط
 .بود یشاوریپ میرهبران حکومت مرکب از هفت تنط

صلح را به امضاء  یاست که با حکومت افغانستان قرار داد علن یسازمان نیاول قتیدر حق یحزب اسالم – دوم

حال هنوز  نی. در عباشدیافغانستان مهم بوده و در خور توجه م ریاخ ۀنا آرام چهار ده خیحادثه در تار نی. ادیرسان
اهد اوضاع را در افغانستان بالفاصله دگرگون خو اریموافقتنامه با حکمت ینمود که امضا دیقبل از وقت است تأک اریبس

 .ساخت

 صلح را به امضاء برساند؟ ۀحاضر شد با حکومت افغانستان موافقتنام اریچرا حکمت – سوم

ناآرام  ی( سال زندگنیشصت و نهم) ۲۲ یعنیکهولت،  نیپابه سن نکیاست. موصوف ا اریول، سن و سال حکمتا علت
سوزان، دره ها  یها، دشت ها هیرا در کوهستانها، کوه پا نیتوان گشت و گزمه و کم گریگذاشته است. او د شیخو

 یآرزو شتریسالها انسان هر چه ب نیا یط لومصعب العبور را توأم با ترس و رعب ندارد. قرار مع یها یو تنگ
 .باشد داشتهیآرامش و استراحت م

 یدر پ ۀجینت زیبسازد ن شیبر آنکه گروه طالبان را متحد خو یمبن اریآشکار و پنهان حکمت یدوم، تمام تالش ها علت
 یمرس تیش را هوهم شخص خود و هم حزب ا نیتوافقنامه با کابل گلبد دنیبا به امضاء رسان گرید ینداشت. از سو

 .دهد شیکه از آن کاسته شده بود افزا را ودرا به دست آورد تا نفوذ خ چانس آن بیترت نیو بد د،یبخش
 یرویپ اریحکمت یبه رهبر ی( از مثال حزب اسالمعمدتاً طالبانمخالف مسلح در افغانستان ) یگروپ ها ریسا ایآ

خوب منحصر به فرد خود را دارد ) ۀگذشت اریکمرنگ است. حکمت تینها یحرکت کیهمچو  یخواهند نمود؟ احتمال
 برخور دار بوده، شیهنوز هم از اعتبار کم و ب تاناز مناطق افغانس ی(،در برخناخوب، موضوع بحث جداگانه است ای

ران جاند. با برگشتن مها زمیاخوان اتیو نظر اریحد سرسپرده به شخص حکمت یو ب کیالوژیدیا تینها یطرفدران و
نشان  یشواهد و اوضاع عموم ن،یافزوده خواهد شد. قرائ اریکه به تعداد طرفدران حکمت ستین یافغان از پاکستان شک

 دهیزرنگ و خوب سنج ار،یاو بجا، هوش یاست برا یصلح گام ۀموافقتنام یبخاطر امضا اریکه انتخاب حکمت دهدیم
 .شده

 یادفکار تص اریصحنه آمدن حکمت یکه به رو سازدیثابت م وستیپکندز بوقوع  تیدر وال راً یکه اخ نیخون یحوادث
 تیوال) یبه زادگاه و اریموافقتنامه با حکمت ی( بالفاصله پس از امضاقبل از همه طالبانمسلح ) ی.گروه هاباشدینم

 .داشتند شیخو ول( حمله بردند و شهر کندز را چند روز تحت کنترکندز
 یاسیس – یقبل از تاجکستان که تحت نفوذ نظام انهیم یایسرحد با آس یکندز در همجوار یبحران نظام کهیآنجائ از

 یدر کابل مجبور است، به شکل یرخ داده است، حکومت مرکز نیکشور چ یکیقرار دارد و در نزد هیروس ونیفدراس
افغانستان در  یمیدا ۀندی.نمادیرا جلب نما نیو چ هیقبل از همه روس ،یخارج یها کشور یاسیس تیاز اشکال حما

بال صمانه در قختا از تحرکات  اوردیپاکستان فشار ب یرا رسماً فراخواند تا باال نیقبل چ یسازمان ملل متحد چند
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 ای نیواشنگتن دارد، احتمال آنکه چ هاتکاء ب شتریافغانستان ب یخارج استیس کهیافغانستان اباء ورزد.اما از آنجائ
ا واشنگتن ب یهمکار ،یفعل طیبا کابل در شرا ی. همکاررسدیکم به نظر م تیکابل خواهند شتافت نها تیه به حمایروس

 به نظر ینظام – یاسینوع بُن بست س کی نجای. در ادهدیاست، معنا م کنیمسکو و پ یو اصل یکه دشمن احتمال
ن بهتر افغانستا یتقد بسازند که برارا مع فغانا ونیاسیآن اند تا س یدر پ هیبه حکومت روس کی. حلقات نزدرسدیم

 کترینزد نیو چ هیبدهد، و مناسبات اش را با روس رییرا تغ شیخو یخارج یسیخواهد بود هرگاه اسقامت پال
 کیژیسترات یها یهمکار مانیپ شیتا همرا دینمایم شنهادیپ وستهیکه به حکومت افغانستان پ ستیزمان رید هیبسازد.روس

است  کایامر ۀمتحد االتیا تیپا وابسته به حماحکومت فغانستان که سرتا کنیبه امضاء برساند. ل یتیامن ۀدر عرص
و  ونیاسیحال س نی. در عرودیمسکو طفره م شنهادی. و از ابراز عکس العمل در برابر پباشدینم نکاریقادر به انجام ا

 انیحرف از عمل به م یوقت یاستند، ول مسکوروابط با  نیکتریها طرفدار نزد یسخنران نیافغان ح استگذارانیس
 .شودیسپرده م یبه باد فراموش یقبل یگفته ها د،یایم

 یاه گاهیرا در خاک افغانستان بدست آورده است، پا کیژیو سترات تیبا اهم تیمواضع نها شیخو ۀبه نوب کایامر
دان ب نهمهی. ادیمنطقه را ترک نما کیدنز یندارد حداقل در دورنمائ میو تصم را تحت کنترول خود دارد یبزرگ هوائ

خواهد  دایجنگ تداوم پ نی. بنابرخوردیهم به نظر نم وزافغانستان هن ۀمعضل زیمعناست که افق حل و فصل مسالمت آم
به بار خواهد آورد، مخصوصاً به  گانیرا به همسا یدتریجد یها دیخواهد گرفت و تهد یقربان شتریکرد و هر چه ب
را  کیژیمهم و سترات تینها تیموقع یاسیس – ینظام د،یجد ۀتذکر است که تاجکستان در معادل انیتاجکستان. شا

 یها کشور تیامن نیو در خط اول تأم کندیکسب م نیو چ یدسته جمع تیو سازمان امن هیروس ونیدراسف یبرا
 .ردیگیمشترک المنافع قرار م

 
 پایان
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