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 یفغانبین االآشتی 
 چهار مرحله تا رسیدن به صلح

 

 مرور نمودم. با عالقه را و مطلب عنوان باال امٔه واشنگتن پست را مطالعه روزنطبق معمول 

 ،ستیفن ج"، یکی به نام United States Institute of Peaceکه در انستیتوت صلح امریکا،  ینوشته توسط دو نفر

این  مدیرهٔ ت رئیس بورد هیأ ،2009 – 2005مشاور امنیت ملی امریکا از سال  (Stephen J. Hadley)،"هادلی

، به حیث معاون رئیس این انستیتوت اجراء (Andrew Wilder) ،"اندریو ویلدر"و شخص دیگر آن بنام  انستیتوت

صوف به مو در روزنامهٔ و راپور مشترکاً تدوین شدٔه شان  در منطقه داشتند یسفر دراین اواخر وظیفه می نمایند

 .پخش شده است 2015روز سیزدهم آگست 

داشت و معمار جنگ های فرسایشی امریکا در  در رأس ادارٔه ایاالت متحده قرار "جورج دبلیو بوش"زمانیکه 

حیث در قصر سفید به  200۵در ماه جنوری  "هادلی"نام برده می شود، آقای افغانستان و عراق در تأریخ کشورش 

را به عهده  این مقام حساس سیاسی امریکا 2009گماشته شد که تا سال  این وظیفٔه مهممشاور امنیت ملی، به 

عمیقاً اسرار داخلی قصر سفید  درآن زمان جنگ های امریکا در افغانستان و عراق  در "هادلی"ازینرو آقای داشت. 

 یک خبرنگار قایل شد.  توان به اظهارات وی اهمیت بیشتر از راپور وارد بوده که میشامل و 

دراین  خدمت خوانندگان تقدیم نمایم.  به دری ترجمه نموده وتوان  ون نوشتٔه هر دو را تا سرحدنظر دارم که متدر 

 در منطقه می خوانیم که: زیر عنوان باالرا  راپور سفر ده روزٔه شانجا 

که ت ناکی را وحشدیگر خاطرٔه  بار صدها مردم عام گردیدحملٔه مهیب اخیر در کابل که باعث قتل و زخمی شدن »

سفر ده روز اخیر ما در  وجود آنبا پیشرو دارد، احیاء می کند. لیکرا های عظیمی  لنجافغانستان هنوز هم چ

 در راه صلح وجود دارد. یمنطقه مارا معتقد گردانید که هنوز هم امکانات قرین به حقیقت قدم های

گردیدیم که  ولین افغان و پاکستان ما متیقنمذاکرات با مسؤد که بعد از اشب اراحتی ما از نگاه  احتمال دارد زیادترین ن

شتناک دولت اسالمی های گروه ده ای ملی به شمول تروریسترماوهای ت سدیگر بهشت تروری افغانستان بار

 آنها که ی ازهرج مرج، تعداد محدوددر شامل منطقه  از کشورهای حصٔه زیاداینکه با در نظر داشت  گردیده است.

 ای آزموده قوای زمینی همچنان و نه پشتیبانی عامه ونه اراده باشند، رهبران آنها   میائتالفیون امریکا  در زمرهٔ 

 مبارزه کنند. در این میان افغانستان یک استثنای جالب توجه است.  زمتا در برابر تروریدارند 

 گردید که به رهبری آقای اشرف احیای یک نظام اصالح طلبانه امنیتی موجب  سال گذشته انتقال قدرت سیاسی و

به وجود آمد. لیک در عین  ،ولیت امنیت افغانستانمٔوفقانه مسؤ پذیرفتنبا  ،رئیس اجرائیه غنی و آقای عبدهللا عبدهللا

های نظامی و ملکی منبعث به  قوای نظامی ائتالفی و تقلیل چشمگیر کمک 120.000ن با بیرون شدن بیش از زما

 . ه استاقتصادی در کشور گردیدبحران شدید یک 
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که همزمان با بیرون بر آمدن قوای نظامی ائتالفیون از افغانستان،  ،عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی

داخل افغانستان در  - مشترک پاکستان صورت گرفت موجب گردید تا هزاران ملیتانت جنگ آزما از سرحدات

یک  ها شوند،قوای امنیتی در افغانستان آمادگی نداشتند تا مانع ورود آنع زمانی در این مقط ،افغانستان نفوذ نمایند

 ، جاگزین گردیدند. بصورت نسبی از آرامی برقرار بوددر منطقٔه شمال افغانستان که آنها  تعداد از

آسیای مرکزی،  شورشیان طالب بودند، دفعتاً در برابر متمردین و ملیتانت هایها که در حال دفاع و جنگ با  افغان

با  داشتند،ن دفاعی پالنه آمادگی و نه گردیدند در حالیکه در برابر چنین پدیده  وپاکستان، قفقاز و آسیای میانه روبر

جنگیدند و تا در برابر شان قربانی های بزرگ  قبولعساکر افغانی با شجاعت و جسارت با ها  وجود این کمبودی

 ند.ا شدبخشی از آنهسرحد امکان مانع تهاجم 

 تا زمان حملٔه اخیر اشرف( غنی در قبال پاکستان موجب روابط حسنه بین دو کشور گردید، اقالً سیاست شجاعانٔه )

 .حادثٔه شاه شهید.م(در کابل )

انی در ماه دسمبر گذشته در مکتب تحملٔه طالبان پاکس ه وجود آمد که پاکستان هنوز هم، نسبتزمانی ب این ابتکار

 . ، زیر یک هول و هراس عظیم قرار داشتندطالب العلم را بقتل رسانیده بودند 130 که نظامی در پشاور

راه پاکستان را متقاعد گردانید تا رهبران اشرف( غنی در عین حال قدم مثبت پیش کردن ) سانحٔه مکتب نظامی و

آخرین مذاکرات رویاروی د. نمذاکرات مستقیم طالبان را با کابل مساعد گردان ند و زمینۀآشتی را در پیش گیر

ن رسمی حکومات چین و ایاالت داشت مشاهدین نمایندگا نمایندگان حکومت کابل و نمایندگان طالبان با حضور

ن تغییر در موقف پاکستان را شهادت می در مری، پاکستان حاصل هما 2014ی امریکا در هفتم ماه جوال متحدۀ

 دهد.  

ماه و مدت طوالنی کابل و مبارزات داخلی بین طالبان روند این مذاکرات را به ما متیقنیم که حملٔه اخیر طالبان در 

 و نخواهد ُکشت. تعویق اندازد لیک از بین نخواهد بردها به 

ضرورت دارد تا به یک بهشت تروریست  شود که پاکستان به یک افغانستان پا برجا و با ثبات طوری احساس می

همان ه چیزها را تغییر داد. بقوای طالبان پاکستانی »افغانستان به ما اظهار داشت که ها. یکی از مأمورین بلند رتبٔه 

غانستان فکند و طالبان در تضعیف دولت افغان می یازند، به همان تناسب ا پاکستان گروه حقانی را تقویه می اندازه

 « شود تا باالی پاکستان حمله کنند. ماواء و جنت طالبان پاکستانی می

د در پروسه صلح دست داشته و باالی طالبان تأثیرگزار نخواه پاکستان منهمک بوده و میولین حکومت ؤمسلیک 

ه های خود بکه پاکستان در کمک  برخوردار از استدالل،، با کم و بیش دارند ها عقیده د. بعضی از افغاننباش

و بین افغانستان و طالبان آورده است تا پروسه آشتی  چند تقلیل دودر جنگ های حاضر  ونموده  تغییر واردطالبان 

 پشت سرهای  موقف مذاکرات را تقویه کند. بدین وسیله منحرفانه دورنمای پیاده شدن صلح در قدم های حل معضله

 هم بیشتر شده است.و پی

روسه آشتی را طوری معلوم می شود که طالبان زیر فشار قرار دارند و عالیمی مشهود است که  پاکستان نیز پ

کند و قوای امنیتی افغانستان، طوریکه ادعا و پیشبینی می گردید با وجود بیرون شدن قوای ائتالفی از  تقویه می
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نه تنها  - وی دو سال بعد از ُمردن واقعی -، رهبر طالبان رعم محمد فوت مالافغانستان متالشی نشده است. اعالم 

مورد سٔوال قرار داده و گفته می را بلکه مشروعیت این تحریک  نموده کشمکش و تفریق داخلی را بین شان تشدید

این چیزی دیگری نه. و ظهور دولت اسالمی  شود که این تحریک صرف یک ایجنت پاکستان بوده است و بیشتر از

 رقیب خطرناک دیگری سر باال کرده است.

در نظر این وضع بیشتر استفاده نموده و پروسٔه مذاکرات صلح را با طالبان عمیقتر  ازحکوت افغانستان بایست 

را با روند مذاکرات صلح با طالبان و ادامٔه تعقیب که ما صحبت نموده ایم  یغان هایها و اف بگیرد. با پاکستانی

 غیب می کنند.وجود وقوع رویداد های اخیر تر

بهتر گردانیدن مهیج کارگردانی حکومت وحدت ملی در قبال مٔوثر گردانیدن  مٔوفقیت این پروسه مستقیماً مربوط به

ارزش های اداری و امنیتی نظامی و پولیس و همچنان بهتر ساختن نسبی وضع اقتصادی تعلق می گیرد. همچنان 

ی ایاالت متحده امریکا و دیگر کشورهای دوست برای اینکه برای حکومت وحدت ملی وقت کمائی نموده و باال

 نمایند. جدی ن فشار آورده بتواند  به اجرای چهار اصل ذیل باید اقدام اطالب

کستان بیشتر شود تا آنها طالبان را باالی میز مذاکره با ااول: فشار دیپلوماسی ایاالت متحده و بین المللی باالی پ

 صلح سازد.مذاکرات افغانستان حاضر به 

 انکشاف اقتصادی و بهتر سازی حکومت داری رویدست گرفته شود. منظور رشد وه دوم: کمک های کوتاه مدت ب

شمول توسعٔه پروسٔه امریکا در قبال تعلیم، مشوره و ه ه بهای موجود تقویٔه قوای امنیتی ادامه داد سوم: به کمک

وردن امنیتی منبعث به تحت فشار آ قوای نظامی ومنظور تقویه مورال ه همکاری همان قوای افغانی. این اقدام ب

 .می باشدباالی میز مذاکره مثمر طالبان و حاضر شدن آنها  

چهارم : احیای یک پالتفورم برای ساختمان ضد تروریزم که با اطالعات امریکا، نظارت و کشف با کمک هوائی 

پیوند داشته تا مانع وجود بهشت مطمئن گروه های تروریست شده و در عین حال مشوق حاضر شدن مخالفین 

 ر میز مذاکره شده بتواند.حکومت د

 تردید بدون ما پیشنهاد مگر. انگیزانیم نمی بر را امریکا نظامی قوای بناءً  و امریکا نظامی فعالیت به برگشت ما

 از بعد کابل در مستقر فرد 1000 نه( نشده گفته گرچه 10000) فعلی تعداد به امریکا نظامی حضور ضرورت

 قوماندان تصمیم با توأم وظیفوی شاخص مبنای بر قوا مشخص تعداد. بود شده گرفته نظر در قبالً  که 201۶ سال

 .باشد می آن استفادۀ و سوقیات ترکیب، مورد در آوری انعطاف توانمندی با( صحنه) جبهه

افغانستان  کشور، دو تواند، لیک هر افغانستان پیاده شده می ما معتقد هستیم که با وجود چلنج های موجود صلح در

  .«را درست انجام دهند وظایف خود بایست امریکا، و ایاالت متحدۀ

 
 ختم
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