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  افغانستان در سايه انتخابات رياست جمھوری آمريکا 

  
انديد برتر درآستانه انتخابات رياست جمھوری ايا)ت متحده آمريکا اولين مناظره تلويزيونی ميان دو ک“

 مي/دی در دانشگاه ھوفسترای شھر ٢٠١٦ ماه سبتامبر سال ٢٦ و دموکرات بتاريخ   ازاحزاب جمھوريخواه
قرار است دو مناظره جدی و مھم ديگر نيز ميان خانم ھي/ری کلنتون از . ھيمپستيد ايالت نيويارک برگزار گرديد

 ماه آکتوبر سال روان به ترتيب در ايالت ١٩ و ٩بتاريخ    حزب دموکرات و آقای دونالد ترامپ از حزب جمھوريخواه
 تلويزيونی ميان نامزدان  با اين حال گفته ميشود که فقط يک مناظره. ميزوری و نيوادای آمريکا برگزار گردد

معاونيت رياست جمھوری آمريکا آقای مايک پينس از حزب جمھوری خواه و آقای تيم کين از حزب دموکرات بتاريخ 
  ”. )نگود ايالت ويرجينيا براه انداخته ميشود  پوھنتون  اکتوبر در ماه٤

  

درحاليکه آمريکا وارد شانردھمين و طو)نی ترين نبرد اش 
در افغانستان ميگردد و ھيچ نوع نقطه پايانی برای اين جنگ درآنجا 
ديده نميشود دوکانديد برترانتخابات رياست جمھوری آمريکا 

ظره تاريخی شان کدام ع/قمندی خاصی به نيزدرجريان اولين منا
که بعد از نبرد ويتنام ( يگانه نبرد طو)نای شان درافغانستان 

 و پ/ن ھای بعدی  ،) طو)نی ترين و پرھزينه ترين نبرد ميباشد 
اين . شان برای بھترشدن وضعيت درآن منطقه، نشان ندادند

ای درحاليست که درافغانستان رھبران حکومت وحدت ملی بر
اشتراک درکنفرانس بروکسل آمادگی ھای خويش را از قبل گرفته 

کنفرانس بروکسل درست سه ماه بعد از نشست سران کشورھای . اند
عضوناتو که درماه جو)ی سال روان مي/دی در شھروارساو 

در آن نشست رھبران جھان يکبارديگر بر . برگزارگرديد اتفاق ميافتد
  سنده مقاله آقای نوابینوي  . امنيت درازمدت و ثبات درافغانستان تاکيد ورزيدندتعھدات خويش درراستای تضمين

از سوی ديگر رئيس جمھور غنی قبل از سفر به بروکسل توافق نامه صلح را به نمايندگی از حکومت وحدت 
اند در روند صلح و توقع ميرود تا اين تفاھم نامه بتو. ملی با گلبدالدين حکمتيار رھبر حزب اس/می به امضا رسانيد

  .ثبات درافغانستان و توافقات بعدی با جناح ھای مسلح درگيرکمک نمايد

  

  حزب سبز و آزاديخواه آمريکا

درايا)ت متحده آمريکا برع/وه حزب دموکرات و جمھوريخواه دو حزب ديگر نيز نامزدان شانرا در انتخابات 
ھم رسانه ھا و ھم مردم کمتر در رابطه به آنان حرف ميزنند رياست جمھوری اينکشور نامزد کرده اند که متاسفانه 

به رياست خانم جيل ايلين شتاين ” سبز“اين احزاب شامل حزب . و به ندرت از اين دو حزب حرف ھای شنيده ميشود
به رھبری آقای گری ايرل جانسن که يک ” آزاديخواه“که يک دوکتور،فعال مدنی و سياست مدار ميباشد و حزب 

ھر دو کانديد احزاب سبز و آزاديخواه از قبل عدم تمايل شانرا در .  نويسنده و سياست مدار ميباشد، ميگرددتجار،
   . کرده بودندرابطه به جنگ عليه تروريزم در افغانستان ابراز
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 ٢٠١٢نامزد حزب سبز خانم جيل شتاين ھمواره مخالف جنگ درافغانستان بوده است و در ماه جنوری سال 
 مي/دی ٢٠١١در ماه ديسامبر سال . ک نبرد غيرقانونی توصيف کرده بودمي/دی وی نبرد عراق و افغانستان را ي

وی گفته بود که آمريکا نبايد درافغانستان حضورداشته باشد زيرا جنگ درافغانستان راه حل نظامی ندارد و پيش 
  مي/دی موصوف جنگ عراق و افغانستان را يک بدبختی توصيف کرده و از٢٠١٠ازاين درماه سبتامبر سال 

 مي/دی موصوف ٢٠١٦در ھمين اواخر يعنی درماه می سال . حکومت اوباما خواسته بود تا به اين جنگ خاتمه دھد
 تريليون دالر به مصرف رسيده و حدود يک ميليون تن جان خويش را از دست ٦گفته بود که دراين جنگ تا حال 

  .داده اند

بطه به جنگ در عراق و افغانستان چندان خوشبين به ھمين ترتيب نامزد حزب آزاديخواه آمريکا نيز دررا
.  مي/دی خواستارتوقف سريع مداخ/ت غيرمؤثر درامورافغانستان و عراق شده بود٢٠١١نبوده و درماه می سال 

درھمين حال درُھمان ماه موصوف گفته بود که ھيچ نيازی به دادن جدول زمان بندی شده به افغان ھا نيست، آمريکا 
 مي/دی به نقل ٢٠١١ درماه می سال  .ساکراش را ازآنجا فردا آغازکرده و تا چند ماه ديگر خاتمه دھدبايد خروج ع

! ُاز وی گفته شده است که جنگ افغانستان درابتدا موجه بوده است اما نه برای يک مدت زمان طو)نی يعنی ده سال
ق ، ايران و ليبيا را يک منطقه عاری از  مي/دی موصوف کشورھای افغانستان، عرا٢٠١١سپس در ماه آگست سال 

 مي/دی وی پروژه ملت  ٢٠١٢تھديدات نظامی برای آمريکا خوانده و يک سال بعد از آن يعنی در ماه آگست سال 
سازی افغانستان را يک پروژه ناکام توصيف کرده و از دولت آمريکا خواستار خروج ھرچه زودترنيروھای آمريکايی 

  .از آنجا شده بود

  حث افغانستان و مناظره کلنتون و ترامپ ب

درحاليکه سخن از دو نامزد برترانتخابات رياست جمھوری آمريکا زده ميشود ، توقع ميرفت تا اين دو نامزد 
سخنانی در رابطه به حضوردرازمدت شان درافغانستان که يکی از طو)نی ترين ماموريت ھای آمريکا بعد از جنگ 

اشته باشند ولی متاسفانه فقط کانديد حزب دموکرات خانم ھي/ری کلنتون يک تماس بسيار ويتنام به حساب ميايد د
کوتاه در رابطه به تعھد ناتو در برابر آمريکا در نبرد مشترک شان عليه تروريزم در افغانستان داشت مساله ای که 

تعھد درازمدت شان دربرابر وی به نحوی از ناتو توصيف کرد اما کدام حرف خاصی در رابطه به افغانستان و 
حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان ھنوز توقع . نيروھای دفاعی و امنيتی افغانستان و حکومت وحدت ملی نداشت
 اکتوبرسال روان مي/دی در ايالت ميزوری آمريکا ٩دارند تا ھردو کانديد در مناظره بعدی شان که قرار است بتاريخ 

ت اينکه چگونه وضعيت فعلی در افغانستان را ارزيابی و تحليل مينمايند بايد حرف ھای برگزار گردد، بدون درنظرداش
  ًدر رابطه به افغانستان نيز داشته باشند خصوصا درشرايط فعلی که داعش حضورگسترده در نقاط مختلف کشور 
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  .ه تورخم ميسازدداشته با)خص درشرق افغانستان جاييکه اين کشور مرز مشترک خويش را با پاکستان در ساح

ھي/ری کلنتون ھمواره يکی از نامزدان دمکرات بوده که سعی کرده است تا از جنگ عليه تروريزم 
 مي/دی به )يحه عمليات نظامی ٢٠٠٣موصوف يکی از کسانی بود که در ماه اکتوبر سال . درافغانستان حمايت نمايد
 ٢٠٠٨رای مثبت داد و به تعقيب آن در ماه جنوری سال  مليارد دالر ھزينه برداشت ٨٦درعراق و افغانستان که 

 مي/دی ٢٠١٢مي/دی وی گفت که ھرگز توجه اش را از افغانستان دور نخواھد ساخت و سپس در ماه جون سال 
کلنتن و رابرت گيتس وزير دفاع پيشين ايا)ت متحده آمريکا يکی از برندگان اصلی تصميم اعزام نيروھای اضافی به 

وی ھمواره حمايت خويش را از زنان افغان اع/م نموده است و در ماه جنوری سال . ن در آن سال بودندافغانستا
 مي/دی وضعيت زنان افغان را خوب توصيف کرده گفت که ما بايد مانع عقب گردی شده و نبايد به عقب ٢٠١٣
  .برگرديم

ًراجعه مينماييد شما فقط يک جمله واقعا اما زمانيکه به صفحه انترنتی خانم کلنتون و در بخش امنيت ملی م
زمانيکه . ”تعھد ما به افغانستان در راستای دموکراسی و امنيت ميباشد” کوتاه را مشاھده مينمايد و آن عبارت از 

چھار ماه قبل موصوف سخنرانی مھم و عمده خويش را در رابطه به سياست خارجی بيان نمود جاييکه بايد نامی از 
مسائل ديگری را که وی در اين اواخر بيان نموده است . ًه ميشد اص/ يادی ھم از افغانستان نکردافغانستان برد

 سال ١٥اگر ما چيزھای از ” . چندان مھم نبوده و نتوانسته است به نحوی به دولت و مردم افغانستان نويدی بدھد
. ملت ھا خودشان جوامع خويش را امن بسازندنبرد مان در افغانستان و عراق آموخته باشيم بايد بگذاريم تا مردم و 

اين سخنان را ماه نوامبر ” .ما ميتوانيم کمک نماييم و بايد اين کار را بکنيم اما نميتوانيم برای آنان جاگزين شويم
سال گذشته درشورای روابط خارجی بيان داشت و از اين گفته ھا چنين برميايد که افغان ھا بايد خود به پای خويش 

  .گرفته و از آمريکا توقع جاگزين شدن شان را در درازمدت نداشته باشندقرار

ازسوی ديگرکانديد سرشناس حزب جمھوريخواه آقای دونالد ترامپ ھيچگونه ع/قمندی نه تنھا برای بحث 
ر جنگ درمورد افغانستان نداشت بلکه دررابطه به ناتو ھم که نقش يکی از ھمپيمانان قوی ايا)ت متحده آمريکا را د

موصوف حتی در مواردی خواستار محوه اين زمان . عليه تروريزم در منطقه ايفا مينمايد نيز ابرازنظرخاص نکرد
وی فقط به يک مورد اشاره کرد که دريکی ازبرنامه ھای مھم ازوی سوال شده بود که نظرش را . نيز شده است

د ديگرآن سھم خويش را به خوبی ادا نميکنند و  متح٢٨دررابطه به ناتو دھد و پاسخ وی چنين بود که ناتو و 
درعين حال وی از ناتو خواسته بود تا به ايا)ت متحده آمريکا به خاطر دفاع از اين نھاد برايش پول بپردازد و مھم 
ُتراز ھمه آقای ترامپ خواستاراز بين رفتن سازمان ناتو در کل شده بود زيرا به گفته وی اين نھاد ھيچ توجه به 

اين نامزد جمھوريخواه ھيچ حرفی برای گفتن در مورد جنگ عليه تروريزم در افغانستان .  عليه تروريزم نداردجنگ
 سال گذشته دارند ميپردازند نداشت ولی در ١٦و قيمت ھنگفتی را که ماليه دھندگان آمريکايی و مردم افغانستان در 

رد بھم ريخته خوانده بود و جالب اينکه خواستار  مي/دی وی جنگ افغانستان را يک نب٢٠١٥ماه اکتوبر سال 
 موصوف خروج نيروھای ٢٠١٥حضورنيروھای آمريکايی در آنجا نيز شده بود و سپس درماه نوامبر سال 

  .آمريکايی از افغانستان را يک اشتباه محض خواند بود

 بياييد تا از افغانستان ” در حساب تويترخويش چنين نگاشته بود ٢٠١٣قابل ذکراست که آقای ترامپ در سال 
عساکرمان توسط افغان ھای که خودمان آموزش ميدھيم و مليارد ھا دالررا صرف آن کشور ميکنيم . خارج شويم

درجريان مبارزات ابتدايی انتخابات وی گفته بود که ” .آمريکا را دوباره بسازيد! اين بی معنی است. کشته ميشوند
من ” .  يک اشتباه محض بود و سپس انکار کرد که چنين چيزی را حتی گفته استرفتن به افغانستان از ُھمان ابتدا

افغانستان در کنار پاکستان قرار دارد و يک . افغانستان يک ديگچه ای متفاوت است. ھرگز چنين چيزی را نگفته ام
مھم ترين مساله موضوع . بايد مراقب مسايل ھسته ای درآنجا بود. جا استدروازه ورودی برای داخل شدن به آن

ًبه ھرحال بدون درنظرداشت س/ح ھسته ای تمام اين مسايل يک مسابقه کام/ . س/ح ھسته ای درآنجا ميباشد
ين اضافه ھمينطور در ادامه چن.  ابراز داشته بود٢٠١٥ترامپ اين گفته ھا را در ماه اکتوبر سال ” .متفاوت است

فکر ميکنم درابتدا اين ! ميگذرد را دوست دارم؟ نخير) يعنی افغانستان ( آيا من چيزھای که در آنجا ” نموده بود 
 ھزارنفری را که درموردش ٥مھم است تا ما حضور خويش را در آنجا حفظ نماييم و بطور تقريبی ُھمان حضور
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ای ضد و نقيض آقای ترامپ چنين استنباط ميگردد که دولت از بيانيه ھ” .حرف زده ميشود بايد درآنجا حفظ کرد
وحدت ملی نبايد با)ی گفته ھای آقای ترامپ به اندازه که با)ی رئيس جمھور بوش و يا ھم رئيس جمھور اوباما 
ُباور داشتند چندان اتکاء نمايند زيرا اين شخص يک شخصيت کام/ متفاوت بوده و تمام موضوعات را درکل خ/ف  ً

  !اما برای آينده بايد اميدواربود. ررئيس جمھور فعلی وقبلی آمريکا می بيندنظ

  ھزينه نبرد آمريکا در افغانستان 

 ٢٠٠١افغانستان کشوريست که ھزينه جنگ در آن خ/ف تصورھمه و بعد از عمليات نظامی آمريکا در سال 
از آغاز حضور نيروھای . بينی نشده بودًمي/دی درآنجا به حدی با) رفت که اص/ چنين چيزی در ابتدا پيش 

 ميليارد دالر صرف نبرد در اين کشور شده و ٧١٤.٨ مي/دی تا کنون ٢٠٠١آمريکايی در افغانستان يعنی در سال 
 ٦.٢درعين حال .  ميليارد دالر برای افغانستان تخصيص داده شده است٣٥.١ مي/دی ٢٠١٥تنھا برای سال مالی 

 مي/دی اختصاص داده ٢٠١٥ مليارد دالر برای سال مالی ٥.٤با گروه ھای داعش بشمول ميليارد دالر برای جنگ 
  .شده است

اين رقم در اينجا پايان نمی يابد زيرا نبرد عراق نيز يکی از پر ھزينه ترين نبرد ھا برای آمريکا بوده است 
 ميليارد ١طرف بشمول تخصيص  مي/دی به اين ٢٠٠٣ ميليارد دالر را از آغاز سال ٨١٧.٨جاييکه اين کشور 

  . مي/دی به مصرف رسانيده است٢٠١٥دالرديگر برای سال مالی 

نبرد آمريکا عليه تروريزم در افغانستان نه تنھا ھزينه مالی را در بر داشته بلکه مھم تر از ھمه اين جنگ 
اطرسھم شان در آوردن صلح جان ھزاران تن از افراد ملکی بيگناه ، سربازان کشورھای مختلف که در اين جنگ بخ

و ثبات در منطقه اشتراک داشتند را گرفته است که در اين ميان نيروھای امنيتی و دفاعی افغانستان بيشترين ھزينه 
  .را دراين جنگ بيشتر از ھر کشورديگری که در نبرد عليه تروريزم در افغانستان اشتراک داشته اند پرداخته اند

 مي/دی ٢٠١٦مايت قاطع در افغانستان جنرال نيکولسن تنھا در ماه جو)ی سال به گفته فرمانده نيروھای ح
 جو)ی ٢٨جنرال نيکولسن در يک نشست خبری بتاريخ .  تن از نيروھای نظامی افغان کشته شده اند٩٠٠بيش از 

 درصد ٢٠ مي/دی ٢٠١٦به خبرنگاران گفته بود که شمار تلفات نيروھای امنيتی افغان در شش ماه نخست سال 
 مي/دی شمار تلفات نيروھای امنيتی افغان در ٢٠١٥درجريان سال . افزايش را درمقايسه به سال گذشته داشته است

ُاين رقم يکی از درشت ترين ارقام و گزاف ترين بھايست که اردوی افغانستان در چنين .  ھزار تن ميرسيد٢٠ُکل به 
درکنار تلفات نيروھای امنيتی افغان . للی ميباشد دارد می پردازدوضعيتی که تمامی اتکا اش به کمک ھای بين الم

 تن ٣٥٢٠ مي/دی تا اکنون شامل ٢٠٠١نيروھای خارجی نيز تلفاتی را متقبل شده اند که اين رقم از آغاز سال 
 تن ٦٨١ تن شانرا نيروھای بريتانوی و ٤٥٥ تن آنان را نيروھای آمريکايی ، ٢٣٨٤ميگردد که ازجمله اين افراد 

  .ديگر آن را نيروھای کشورھای مختلف تشکيل ميدھد

 ھزارتن از افراد ملکی در جنگ کشته و ٢٦ مي/دی بيش از ٢٠١٤ الی  ٢٠٠١در افغانستان از اغاز سال 
 تن از افغان ھا بشمول افراد ملکی ، سربازان و شورشيان در اين ٩١٠٠٠بيش از . تن ديگر زخمی شده اند٢٩٩٠٠

 ھزارتن ٣٦٠ه وکسانيکه بصورت غيرمستقيم در خشونت ھای اين جنگ ھا کشته شده اند شامل درگيری کشته شد
  .ديگر ميگردد

 مي/دی الی ٢٠٠٩براساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد درافغانستان آماری که از اول ماه جنوری سال 
 تن ميگردد ٦٣٩٣٤رقم شامل  مي/دی ثبت شده است افزايش چشمگير را نشان ميدھد، و اين ٢٠١٦ماه جون سال 

  . تن ديگر زخمی گرديده اند٤٠٩٩٣ تن آن کشته و ٢٢٩٤١که ازجمله اين رقم 

 تن ٣٨٨(  تن ميرسد ١٥٠٩براساس گزارش دفتريوناما در کابل شمال تلفات اطفال در سال روان مي/دی به 
توصيف ” اندھنده و شرم آورتک“و رئيس حقوق بشر سازمان ملل متحد اين آمار را )  تن زخمی ١١٢١کشته و 

 مي/دی درشش ماه ٢٠٠٩کرده و گفته است که اين رقم بيشترين آمار رابعد از آغازشمارش تلفات اطفال در سال 
  .نخست دربرميگيرد

بعد از .  تن از نيروھای آمريکايی در افغانستان حضور دارند٩٨٠٠با اين حال گفته ميشود که درحال حاضر 
 سرباز اين کشور الی ختم سال ٨٤٠٠رامنيتی درافغانستان رئيس جمھور اوباما اع/ن نمود که ارزيابی وضعيت ناگوا
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 مي/دی در افغانستان باقی خواھد ماند اين رقم به مراتب بيشتر از رقم قطعه مبارزه عليه تروريزم آمريکا که ٢٠١٧
  . در افغانستان بماند ميباشد٢٠١٦قرار بود بعد از سال 

  ) اکتوبر٥- ٤( غان در کنفرانس بروکسل حضور مقامات اف

درحاليکه رئيس جمھور غنی و رئيس اجراييه داکتر عبدb آمادگی ھای خويش را برای رفتن به کنفرانس 
 نھاد بين المللی ع/قمندی خويش را برای اشتراک دريکی از مھم ترين ٢٠ کشور و ٧٠بروکسل ميگيرند بيش از 

داده اند که ھيات افغان بايد استفاده مؤثر را از اين نشست نموده و آنرا يک قدم برای افغانستان نشان  کنفرانس 
  .ديگردرجھت صلح، ثبات، ترقی و انشکاف اقتصادی درازمدت دراين کشور بسازند

 مي/دی اتحاديه اروپا و دولت افغانستان ميزبان نشست بروکسل بوده جاييکه ٢٠١٦ اکتوبرسال ٥-٤بتاريخ 
ی يک موقع ديگر به دولت افغانستان ميدھد تا ديدگاه خويش را در رابطه به اص/حات در سيستم جامعه بين الملل

برای جامعه بين المللی که نقش . حکومتی آنکشور و ريشه کن کردن فساد اداری دردولت به جھانيان ابراز بدارد
ُا نموده است اين يک فرصت ديگر مھمی را درراستای تمويل مالی و حمايت دولت افغانستان درسال ھای گذشته ايف

برای نشان دادن حمايت سياسی و مالی دوامدار درجھت روند صلح ، حکومت داری و انکشاف در عرصه ھای 
  .مختلف ميباشد

گفته ميشود که اين کنفرانس سه موضوع مھم و اساسی را مورد بحث و بررسی قرار خواھد داد که تمامی آن 
ه و مقامات اين کشور بايد بھتر از قبل از افغانستان در جھت ترغيب جامعه بين المللی برای دولت افغانستان مھم بود

  . حمايت سياسی و مالی اتحاديه اروپا برای افغانستان نمايندگی نمايند و تشويق شان بخاطرادامه

 اولين موضوع که در اين نشست روی آن تماس گرفته خواھد شد عبارت از ت/ش ھای مشترک جامعه بين
المللی و حکومت افغانستان در جھت افزايش مؤثريت حمايت مالی و دوامدارجامعه بين المللی درچھارچوب انکشاف 
حکومت تازه افغانستان ميباشد و تمرکز موضوع دوم بيشتر روی ت/ش ھا درجھت اص/حات ، بشمول اص/حات 

 سال حضور نيروھای ١٦ فساد اداری که در اقتصادی ، حاکميت قانون ، بھبود مديريت مالی عامه و مبارزه عليه
بين المللی درافغانستان مقامات اين کشور ھمواره مورد انتقاد جامعه بين المللی دراين بخش قرارداشته است، تمرکز 

آخرين مساله ای که روی آن در نشست بروکسل بحث خواھد شد عبارت از ت/ش ھای منطقه برای  .خواھد کرد
 مرزی ميباشد که يکبارديگر دولت افغانستان بايد -راستای صلح و ھمکاری ھای اقتصادیحمايت روند سياسی در

تمرکزبيشتر با)ی اين مساله داشته باشد زيرا اين يکی از مسايل مھم اقتصادی برای افغانستان در جھت انکشاف 
  .اقتصادی بشمار ميرود

  امضای توافق نامه صلح ميان حکومت وحدت ملی و حزب اس/می 

نفرانس بروکسل درحالی برگزار ميگردد که چند روز قبل رئيس جمھور غنی با)خره پيمان صلح با حزب ک
اس/می به رھبری گلبدالدين حکمتيار را بعد از ماه ھا ت/ش و مذاکره با نمايندگان حزب اس/می درافغانستان ، به 

يق تماس زنده ويديويی که از سوی تلويزيون رئيس جمھور غنی و حکمتيار اين توافق نامه را ازطر. امضا رسانيد
  .ملی به شکل زنده نشر ميشد و درآن رھبران گروه ھای مختلف جھادی نيز حضورداشتند به امضا رسانيدند

 بيندازيم تاريخ گواه چنين توافقات ميان رھبران مخالف حکومت با)خص با ١٩٩٠اگرنگاھی به سال ھای 
 حکمتيار و ديگرجنگ سا)ران جنگ ١٩٩٢وط رژيم داکترنجيب b در سال بعد ازسق. آقای حکمتيار بوده است

در عين حال در .  ھزار تن تنھا در کابل انجاميد٥٠داخلی را در افغانستان آغازکردند که اين جنگ به کشته شدن 
  با ابراز١٩٩٤ حکمتيار منحيث صدراعظم در حکومت وقت تعيين و زمامت اش در جون سال ١٩٩٤جون سال 

 مي/دی به ١٩٩٧ الی آگست سال ١٩٩٦نارضايتی از حکومت مجاھدين به پايان رسيد و بار دوم در سبتامبر سال 
چوکی قدرت تکيه زد اما يکبارديگر دست از صلح برداشت و نبرد خويش را عليه حکومت وقت به رھبری 

ز اين توافقات و موقف ھای مؤقتی در ھمانطوريکه ديده ميشود ھيچ يک ا. پروفيسور برھان الدين ربانی ادامه داد
داخل حکومت افغانستان برای آقای حکمتيار سازگار نبوده است ولی گفته ميشود که اين اولين معاھده صلح است که 

   مي/دی به امضا ميرسد ٢٠٠١ميان حکومت وحدت ملی و رھبرحزب اس/می بعد از شکست حکومت طالبان در سال 

 .ين معاھده بيشتر از معاھدات قبلی دوام نمايدو به اميد اينکه بتواند ا


