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 جان کری و تالش های جديدش برای صلح افغانستان
 

هر بار که  متأسفانهثبات پايدار در کشور خويش بوديم اما  و راه صلح  بهها چشم  ها بدين سو ما افغان از سال

امات مق. ريزی بیشتر گرديده است در مقابل انفجار، انتحار و خون. گردد پیرامون صلح بیشتر می یصحبت های

نفاق و خاتمه دادن به برادر کشی ها از کشور خويش کجکول گدای ، از بین بردن تخم افغان برای دست يابی به صلح

توکیو، لندن، پاريس و چندين  بن دوم،انس کنفرمختلف همچون  جلساتو با هزاران امید و آرزو در  صلح را به دست گرفته

نتیجه آن به  که ،برگزار گرديده اشتراک نموده اند حاله و پیشرفت افغانستان تا ب ديگر که در مورد صلح  کنفرانس

آتش جنگ را شعله  ،عکس صلحبلکه بر . ديگری نبوده است پاکستان و توافقات روی کاغذ چیز جز از باج گیری های

 . ورتر ساخته است
 

مالی و کشته شدن صد ها تن  ۀن، متحمل شدن میلون ها دالر خسارها تماشا گری منازعات افغانستا اين بار پس از سال

امريکا دست و آستین باال  ۀمتحد ضالعا ۀامور خارجوزير  "جان کری"جنگ افغانستان اينک  از نظامیان امريکايی در

شايد هم . سه جانبه را میان افغانستان و پاکستان به میزبانی کشورش در بروکسل داير نموده است کنفرانسو  زده 

مقامات . بود "کری جان"يک تن از ديپلومات های امريکايی و از جمله اقارب نزديک  "ان که"کشته شدن خانم 

ديگر  ۀرتب عالیمقامات  ور کرزی با چند تن ازکه رئیس جمه ،نموده باشد گردهمآيیرا وادار به داير نمودن اين  امريکايی

های گذشته، اين بار مقامات نظامی پاکستان از آدرس کنفرانس برعکس  . اشتراک نموده است کنفرانسافغانی در اين 

انستان و پاکستان، همچنان توافقات پیرامون صلح اشتراک با پروسه صلح آن کشور برای بهتر شدن روابط بین افغ

 .وعده همکاری نمودند
 

های  کنفرانسبا  کنفرانسل نداشته است، اما تفاوت اين های گذشته چندان نتايج قابل مالحظه را در قبا کنفرانسبا آنکه 

 ها اشتراک می آنپاکستان داشتند، در  و باور زياد که باالی گذشته در اين است که در گذشته افغان ها با گردن نرم 

 لندن و عمل نکردن پاکستان به تعهدات شان  کنفرانسودند ولی بعد از اثیر گذار نبکردند و میزبان های آن هم چندان ت

و همچنان دست نکشیدن آن کشور از مداخالت در امور داخلی افغانستان، مقامات را واداشت تا ديگر انتظار و امید 

کشور قطر با دعوت نمودن رئیس جمهور . و دنبال میانجی ديگر بايد گشت پاکستان نداشته باشد  همکاری را از

گو های صلح در صدد آن است تا جاگزين پاکستان گردد، نظر و  کرزی و صحبت پیرامون دفتر طالبان برای گفت

امر باشد چه مقامات گذاری مقامات قطر باالی طالبان می تواند جاگزين خوبی برای اين  به امکانات و تاثیر

قطر به جای پاکستان، به حکومت پاکستان پیام دادند که ديگر نمی تواند بیش از اين ما را با  انتخاب افغانستان با

 . وعده های دروغین خويش فريب دهد

که از دست مقامات  را کنترول نمايندد و اين بازی نعملکرد های فوق، نظامیان پاکستان را واداشت تا به میدان بیای

      . ه شاريدگی مواجه شده استملکی آن کشور ب

اين نتیجه ها مبارزات و مصارف ملیون ها دالر به  ناتو و مقامات امريکايی پس از سال منشی عمومی از سوی ديگر

نما تان و طالبان بايد تغییرات را روستراتیژی مبارزه با تروريزم و بخصوص در مورد پاکسرسیده اند که بايد در 

کشور های عضو آن سازمان در بروکسل طی  ۀوزيران خارج کنفرانسناتو قبل از  منشی عمومیچند روز پیش  . دنماين

مخالفان مسلح دولت افغانستان  های نظامی بر طالبان و سائرنس خبری ابراز داشت که بايد فشارصحبت در يک کنفرا

 . دافزايش يابد تا آنان بدانند که از راه جنگ نمی توانند به نتیجه برسن
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اکنون طالبان و حامیان آن گروه بايد بدانند که ديگر مردم افغانستان با تمام توان می کوشند تا صلح و آرامش را در 

 . و ديگر به هیچ کسی اجازه نمی دهند که آرامش را از افغان ها بگیرد کشور خود حاکم سازند و از جنگ بیزار اند 
 

اگر . بیش نیست یخونريزی خواب قدرت، از راه های جنگ وبرگشت طالبان با مفکوره های افراطی شان به 

طالبان خواهان سهیم شدن شان در حکومت هستند بايد سالح خويش را به زمین مانده، به دعوت مردم افغانستان 

و در انتخابات پیشرو اشتراک و از راه های قانونی برای رسیدن به  لبیک گفته به مبارزات مدنی رجوع نمايند 

 . نمايندقدرت تالش 

 پايان

 
 

           

 

 


