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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 
 ۰۴/۰۷۲۰۲۰             بونش ی: فرزاد رمضانسندهینو

 می: رسول رحمترجم
 

 افغان ها نیاز صلح ب کستانیتاج دیو ام میب
 در صلح و ثبات افغانستان دارد یمنافع قو یمل تیاز نگاه امن دوشنبه

 ۲۰۲۰ یجوال 3 مز،یتا ایشی: امنبع
 

 

چشم انداز بالنسبه روشن  کیافغانستان فراهم ساختن  ی:هدف من از ترجمه در ارتباط با اوضاع جارمترجم ادداشتی
زرگ ب یداشته باشند. نقش قدرت ها ریصلح و فرجام آن تاث یگفت وگوها نیتوانند بر ا یاست که م یطیاز شرا

 یقیتحق یهاو نهاد لگرانیکه تحل ی. از آنجائندمسائل قرار دار نیدر صدر ا هیهمسا یو کشورها یو منطقو یجهان
دهند،  یرسانه ها انتشار م قیکار شان را کمتر از طر جینتا نکهیا ایپردازند و  یموضوعات م نیکمتر به ا ای یداخل

و  یاسیمواضع خاص س یخارج لگریمتوسل شوم. با آنکه هر تحل یدهم به ترجمه از منابع خارج یم حیمن ترج
به عمل آورم که عالوه  یسندگانیرا از نوترجمه ها  نیشتریدهم ب یم حیداشته باشد، من ترج یاش را م یمل قیعال

 نیازند. اپرد یافغانستان م ژهیو به و یالملل نیبه مسائل ب یطرفیو ب یبا بلند نظر ،یوتجرب یعلم تیبر صالح
 مسائل در ارتباط یها یاز صورت بند یبونش است. با آنکه من با برخ یفرزاد رمضان یترجمه من از آقا نینخست

 کستانینظام مند شان در رابطه با تاج نشیاما به خاطر ب ستم،یموافق ن شانیمتن با ا نیافغانستان در ا یداخل یایبا قضا
 ، به ترجمه آن مبادرت نمودم.یاالفغان نیب یها و گفت وگو

 

 

 
 

ه ب اقتدار آن ها را کستانیکه طالبان کنترول افغانستان را در دست داشتند، تاج ی، زمان199۰ یهنگام سال ها به
 نمود. یبانیپشت یربان نیبرهان الد تینشناخت و کامالً از حاکم تیرسم

 

انستان و افغ نیب یاسیشد. روابط س بیترغ کستانیو با حسن نظر تاج افتیروابط ادامه  نیا از سقوط طالبان، پس
 سال گذشته در حال رشد بوده است. 19از  شیدر ب کستانیتاج

 

 عبدهللا عبدهللا یاسیو جناح س یاسالم تیبوده است. همچنان جمع کستانیتاج یسنتمتحد  یمدت طوالن یبرا افغانستان
 برخوردار بوده است. کستانیتاج تیاز حما نسو،یطابان بد هیاز آغاز مقاومت عل
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 نیادا نموده است، مشارکت اش در پروسه صلح ب یالملل نیدر صحنه ب یکه سهم قابل مالحظه ا کستانیتاج اکنون
 پنداشته شود. یمرکز یایآس یجمهور نیا گریتواند نقش مهم د یم یاالفغان

 

ها  کیاجت نیتواند موقف دوشنبه را در ب یم ،یاالفغان نیدر پروسه صلح ب کستانیتاج شینقش رو به افزا همچنان
 دهد. شیحکومت افغانستان افزا نیو همچن

 

فغانستان ( در ایحکومت مشارکت) ییفورمول نها بیدر ترک کیزبان و تاج یجنبش فارس وستهیجهت، حضور پ نیا از
 است. یبا ارزش اری( بسیورق )قطعه باز

 

ها در پروسه گفت وگوها با طالبان و هرگونه توافق، به سود  کیمواضع جنبش شمال و تاج تیتثب گر،یعبارت د به
 شود. یدانسته م کستانیتاج

 

 یتیامن دیو ام میب
 ستانکیگذرد.تاج یم یمناطق کوهستان قیو افغانستان از طر کستانیتاج نیب یلومتریک 1344 سرحداعظم  بخش

 دارد. یمبذول م شیمرزها تیاز امن یکیمراقبت نزد
کند.  یم دیجهان را تول نیرویدرصد ه 9۰از  شیکننده مواد مخدر در جهان است و ب دیتول نیبزرگ تر افغانستان

 د.باش یم یشود، خطر قابل مالحظه ا یداخل م کستانیمواد مخدر به تاج نیا ندهیکه مقدار فزا یاز آنجائ ن،یبنابرا
 

گروه  نیا یتواند منجر به همکار یدوشنبه، در هر پروسه صلح که طالبان در قدرت حضور داشته باشند، م دگاهید از
 شدن مواد مخدر گردد. ریدر کنترول سراز

 

ند طالبان وعده نموده اند که مانع استفاده از قلمرو افغانستان ، هرچاز افغانستان یکائیامر یها رویخروج متوقع ن با
 ماند. یم یگروه باق نیاز ا ینگران نهمیشود، با ا یاش م گانیهمسا تیامن دیتهد یبرا

 

و کندز( ظهور نموده اند.  ابیشمال افغانستان )غالباً در بدخشان، تخار، فار یها تیطالبان در وال ریاخ یسال ها در
 یدیلک یگروه در بخش ها نیدارد که مبادا توافق صلح با طالبان منجر به گسترش نفوذ ا مینبه از آن باکنون دوش

 شمال افغانستان گردد.
 
کنند.  سیدر شمال افغانستان تاس یگاهیپا یخارج انیکوشند تا با کمک جنگجو یسو طالبان م نیبه ا ۲۰13سال  از

 تانکسیاز آن ها از تاج یطالبان باشند که برخ نیدرب یاز ده هزار تبعه خارج شیرسد که ب یبه نظر م قتیدر حق
هم ساخته م اریدوشنبه بس یکشور برا نیدر شمال افغانستان، صلح و ثبات را در ا انیجو زهیست ندهیاند. حضور فزا

 است.
 

 یرکزم یایبا آس سرحدن که هم مانند داعش در مناطق شمال افغانستا یستیترور یطالبان و گروه ها ندهیفزا تیفعال
 باشد. یم دیتهد کی زین کستانیتاج یاست، برا

 

ش داع یروهایبه ن کستانیدر وزارت داخله تاج خاص یروهاین نیشیفرمانده پ کیاف،  میگل مراد حل ۲۰15سال  در
 .افغانستان به آن کشور بر گردند قیاز طر ونیافراط نینگران آن است که ا کستانی. اکنون تاجوستیپ هیدر سور

 

 کستانیر تاجب یمنف راتیگروه تاث نیبه صلح با ا دنیرس امدیپ یدارد که گفت وگوها با طالبان و حت میاز آن ب دوشنبه
 داشته باشد.

 

شاهد زد و خوردها  یکه با شمال افغانستان هم مرز است، گاه گاه کستانیخود مختار "گورنو بدخشان" تاج منطقه
را  یها خطر بزرگ نیبرسند، ا کستانیافراط گرا از افغانستان به بدخشان تاج یکه گروه ها یده است. در صورتبو

 سازند. یم زین کستانیمتوجه تاج
 

 کی کستانیتاج یاسالم زیرستاخ یقانون ریحزب غ یو حت کیتاج انیطالبان و جنگجو نیب یخطر همکار اکنون،
تواند  یپناه بدهند، م یافراط یو گروه ها یخارج انیمسئله مهم است.هرگاه طالبان با وجود وعده شان، به جنگجو

 دوشنبه خطرناک باشد. یبرا
 

گروه ها مانند داعش و در مناطق مختلف افغانستان اعمال  ریبر سا یشتریهرگاه صلح با طالبان فشار ب برعکس،
 است. کستانیتاج یمل تیامر به سود امن نیکند، ا
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ازمان " و "سیدستجمع تیامن مانیمستقل"، "سازمان پ یعضو "مشترک المنافع کشورها کستانیتاج ن،یبرا افزون
 یتسیضد ترور یمل یها استیس یدوشنبه، هم آهنگ ساز یبرا یتیوضع نی" است. اکنون در چنیشانگها یهمکار

 باشد. یمهم م تاناز افغانس انیجو زهیاز نفوذ ست یریجلوگ یطرح ها برا یاش و آماده ساز
 

 یتیامن طیآن ها بر مح ریو حضور طالبان در قدرت و تاث یاالفغان نیب یزمان با توجه به برنامه گفت وگوها نیع در
 کابل و دوشنبه وجود دارد. نیب یتیو امن یتعامل متقابل نظام یبرا یا ندهیضرورت فزا کستان،یتاج

 

ور حض یدوشنبه را برا یعالقه مند سمیضد ترور نهیدر زم یهمکار دیو تشئ یخباراتاست یهمکار شیافزا همچنان
 گرداند. یم شتریاز پروسه صلح ب یتر در افغانستان و آگاه یقو
 

 یاقتصاد یها میب
دو  نیب یارتباط تفاهم نامه رسم نیبرابر شده است. در ا نیچند کستانیافغانستان و تاج نیدو دهه گذشته تجارت ب در

مختلف از اقتصاد و صعنت گرفته تا فرهنگ را  یها نهیدر زم یتواند توسعه همکار یکشور امضا شده است که م
 کند. لیتسه

 

 -زستانیقرغ -نیبرق در منطقه است و احداث "خط آهن چ نیپروژه انتقال ال کی" که 1۰۰۰-پروژه "کاسا  همچنان،
کن به و ثبات در افغانستان مم تیامن یبلند پروازانه ، بدون برقرار یپروژها ری" و سارانیا -افغانستان -کستانیتاج

 رسد. ینظر نم
 

و  یمانع در راه توسعه روابط اقتصاد جادیپروسه گفت وگوها با طالبان، به عوض ا کستانیمجموع از نگاه تاج در
ان با افغانست یبه صلح و توسعه روابط اقتصاد دنیو رس تیامن یبرا یمنشور دیدوجانبه ، با یهمکار یپروژه ها

 باشد.
 

 دورنما
 یو صلح در افغانستان به اثبات رساند. برا تیامن یاش را برا یاست تا آمادگ دهیکوش کستانیتاج ریاخ یسال ها در

 .دیمذاکره نما زیبه نشستن به م بیاست تا طالبان را ترغ دهیکوش زیدهه افغانستان ن کیاز  شیب
 

دت به تواند در کوتاه م یاست و نم دهیچیپ اریدر افغانستان بس یالملل نیاوضاع ، اگرچه چشم انداز صلح ب نیچن در
ً یوس کستانیتاج یجمهور یتیو امن یآن است که منافع مل تیواقع د،یدست آ ورده و ثبات افغانستان گره خ تیبه امن عا
 است.

 

 کستانیطالبان در قدرت و رفتار رهبران طالبان در برابر تاج ندهیو موضع آ یاالفغان نینوع پروسه صلح ب نرو،یا از
 باشد. یم کستانیتاج یخارج استیمهم در س یها دیو ام میازجمله ب

 
 ایانپ
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