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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  

   2۰21/ ۰2/ 1۷                                                                                   وینگرنر صدیقه

 

ٱیا طالبان دست از جنگ خواهند کشید؟ ٱیا نیرو های نظامی ٱمریکا 
 افغانستان را ترک خواهند کرد؟ 

 
  "دموکراتیک« در افغانستان شود مذاکرات صلح باید منجر به ایجاد یک کشور »آزاد، مستقل و  "

هایی درین عرصه رونما گردیده هست،   چلنج ضعیت حساس کنونی که بن بست ها و این همه پرسش های هستند که در و 
ها بکوشند. در حالیکه زمان محدودی به خروج    چلنج حلقات و مراجع گوناگون را به تالش و تکاپو ٱورده تا در رفع این  

  .یپیمایدها درین زمینه سیر صعودی خود را م عکس العملیی از افغانستان باقی مانده امریکانیرو های 
درینمورد ازجوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که در کفتگوی تلفونی، با اشرف    عکس العمل تازه ترین  

غنی، رییس جمهور افغانستان هست. وی ضمن بحث پیرامون خروج نیروهای ٱمریکایی از افغانستان، وانمود کرده است  
  .مدن جو بایدن، به رکود ٱمده، از نزدیک دنبال میکندکه اتحادیه اروپا، گفتگو های صلح دوحه را که با رویکار ٱ

از سوی دیگر، "گروه مطالعات افغانستان" در کنگره ایاالت متحده ٱمریکا در اخرین گزارش خود از دولت جو بایدن، 
  امریکاینده  یی را از افغانستان تمدید کند. این در حالیست که زلمی خلیلزاد نماامریکاخواسته است تا مهلت خروج نیروهای  

موافقتنامه ی   2۰2۰فبروری    29در امور صلح در افغانستان با مال برادر معاون طالبان طی مذاکراتی در دوحه بتاریخ  
  .افغانستان را ترک کنند 2۰21یی در افغانستان تا دهم ماه می امریکارا امضا کردند، که بر اساس ٱن نیرو های 

ثباتی وضع در تواند به بی یی از افغانستان می امریکاه خروج عجوالنه نیروهای  تاکید شده ک  امریکادرین گزارش کنگره  
  .افغانستان منجر شود و منافع ایاالت متحده و متحدانش را در منطقه به مخاطره بیاندازد

فغانستان، گفته شده است که همزمان به نزدیک شدن تاریخ تعین شده در موافقتنامه برای خروج نیروهای ایاالت متحده از ا
ترین گزارش خود مکررٱ توجه دولت جو بایدن را به خطرات خروج    در تازه   امریکا"گروه مطالعات افغانستان" کنگره  

یی باید به شرط پیشرفت در مذاکرات  امریکاکید دارد که خروج تدریجی سربازان  أشتابزده از افغانستان جلب نموده و ت
اتش بس دایمی صورت گیرد. بر اساس گزارش "گروه مطالعات افغانستان"  ها از سوی طالبان و  صلح و کاهش خشونت 

ثباتی وضع درفغانستان منجر شود، تواند به بی   یی از افغانستان می امریکاکنگره ایاالت متحده، خروج عجوالنه نیروهای  
  .ازدو متحدان این کشور را در منطقه به خطر بیاند امریکاحوادث دهه نود را تکرار کند و منافع 

زده نیروهای  ترین گزارش »گروه مطالعات افغانستان« در کنگره ایاالت متحده همچنین آمده است که خروج شتاب در تازه
شود. این گروه ، از جمله القاهده می امریکاهای تروریستی ضد  یی از افغانستان موجب سازماندهی دوباره گروهامریکا

یی از این کشور را دشوار امریکاشرایط امنیتی کنونی افغانستان خروج نیروهای  مطالعاتی در گزارش خود تٱکید میکند که  
  .و حتی غیر ممکن ساخته است. جنرال جورف دانفورد نگرانی شدید خود را درینمورد اظهار داشته است 

با گروه طالبان   گزارش »گروه مطالعات افغانستان« همچنین از دولت جو بایدن که پیشتر اعالم کرده بود توافق امضا شده
یی  امریکا در قبال افغانستان ، اهداف حضور نیروهای    امریکا خواهد که ضمن بازنگری سیاست  کند، می را بازنگری می 

  .در این کشور را نیز »شفاف« سازد
ان دموکراتیک« در افغانست  به گفته کارشناسان این گروه، مذاکرات صلح باید منجر به ایجاد یک کشور »آزاد، مستقل و 

که در ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد،   امریکاوگوهای بین االفغانی تحت نظارت ایاالت متحده    شود. با این حال، گفت 
های طالبان در  وگوها، و در حالی که خشونت   مثبتی به دنبال نداشته است. همزمان با ادامه این گفت   تاکنون هیچ نتیجه

های اخیر مصروف های این گروه تروریستی بجای برگشت بر میز مذاکره طی هفتهت افغانستان افزایش یافته است، هیئ 
  .سفرهای بی نتیجه به تهران و مسکو وسایر کشور های منطقه هستند

از سوی دیگر ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا از وزارت  
  :ی اختصاصی ویدیویی با خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان گفت یک مصاحبهخارجه روسیه امروز در 

اعالم می هنگامی  " افغانستان  امارت اسالمی  را  طالبان خود شان  افغانستان که  نمایندگان  که  اند  باور  این  به  آنها  کنند، 
روزی را به عنوان یک تحریک داشته باشد. ما طالبان امباشند، لذا صحبت درمورد کدام دولت دیگر اصال وجود نمی می 

پنداریم. من به این موضوع که تا چه ناپذیر جامعه افغانستان است، می سیاسی در افغانستان که یک بخش جدایی   –نظامی  
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پردازم. اما این یک موضوع مهم است. ما آنها را به عنوان یک تحریک حد ایدئولوژی آنها برای ما قابل پذیرش است، نمی 
خصوص  شناسیم. مثل هر تحریک ملی دیگر، آنها حق موجودیت دارند، بهسیاسی و ایدئولوژیک خودش، می ملی با اهداف  

سال جنگ در افغانستان منجمله علیه نیروهای خارجی نقش شان را به اثبات رساندند.   2۰با در نظر داشت اینکه طالبان در  
گیرند، حرف دیگری است. این در شعارهای  موضع می اینکه آنها به عنوان قدرت بزرگ و حتی نزدیک به یگانه قدرت  

پنداریم. ما به این باوریم که آنها )طالبان( دارای پایگاه اجتماعی تبلیغاتی شان است. اما ما این را فقط به عنوان شعار می 
طالبان به عنوان  گوییم که روسیه ادعای  طور واضح به آنها می خاصی در افغانستان اند، البته در سراسر کشور نه. ما به 

ها، که طالبان بخشی از آنها اند، باید درمورد پذیریم. ما طرفدار این هستیم که خود افغان یگانه رهبری این کشور را نمی 
ساختار دولت آینده بین خود به توافق برسند. اینکه پس از رسیدن به توافقات سیاسی حد اقل بین دو طرف، افغانستان آینده 

  .موضوع کامال افغانی است  –ان خواهد بود چه گونه افغانست
واقعا در دوحه مذاکرات متوقف شده است. این حتی مذاکرات نیست، تماسها است که میان هر دو طرف افغانی قطع شده  

شده توسط اشرف غنی، رئیس اندازی برای مذاکرات با هیئت فرستادهاست. طالبان چنانکه در مسکو توضیح دادند، چشم
اند که این هیئت به دستور رهبر خود فقط مشغول خرابکاری در مذاکرات بینند، زیرا به این باورانستان نمی جمهور افغ

اند تا زمانی که هیئت کابل رویکردهای خود را تغییر ندهد، آنها نیازی  معنی است. آنها به این باوراست. چنین مذاکرات بی 
  ".به اتالف وقت در این مورد ندارند

وم واشنگتن تایمز تصریح میدارد که جو بایدن در نخستین دیدارش از پنتاگون گقته که وی در حال تنظیم یک قرار معل
برنامه برای پایان جنگ در افغانستان است. واشنگتن تایمز ضمنٱ خاطر نشان کرده است که به منظور تحقق این امر،  

افغانستان کنار گذاشته شود. در سایر حلقات ٱمریکایی مسٱله    احتمال ٱن وجود دارد که برنامه خروج نیرو های ٱمریکایی از
یی از افغاتستان از نظر نیافتاده، چنانکه چندی پیش جنرال مک کینزی فرمانده ستاد امریکاخروج مسئوالنه نیرو های  

غانستان مرتبط  یی از افامریکافرماندهی مرکزی ٱمریکا مساعد بودن شرایط و اوضاع را در افغاتستان به خروج نیروهای  
برخورد مسئوالنه در برابر افغانستان اختیار میکند، ایا در جلسه کشور های "سه   امریکاساخته است. سوال اینجاست اگر  

  در مورد افغانستان که در اخیر ماه جاری دایر میشود شرکت خواهد کرد و یا نه؟ امریکاگروه" یعنی چین، روسیه و 
ثری درین زمینه داشته است، در ارتباط به توقف مذاکرات از طرف طالبان ؤ های م عکس العملاتحادیه اروپا که همواره 

در دوحه، از طالبان خواسته اند تا به مذاکرات دوحه و مواد موافقتنامه و تعهد به برقراری ٱتش بس سراسری و دایمی در 
  .افغانستان پابند باشند

یگردد که مذاکرات بدون رسیدن توافق الزم در میز مذاکره، از سوی  این گفته ها در زمانی از سوی اتحادیه اروپا مطرح م
یی مورد بازنگری قرار  امریکاطالبان با رکود مواجه گردیده و در عین زمان موافتنامه ی امضا شده از سوی مقامات  

  .دارد
  .کنیم  دبیرکل ناتو ینس ستولتنبرگ گفت: پیش از زمان مناسب افغانستان را ترک نمی 

د ورزید که طالبان باید کارهای بیشتری را برای عملی ساختن شرایط درج شده در توافقنامه این گروه با ایاالت  وی تٱکی
  .انجام بدهند. او گفته که حضور نیروهای ناتو در افغانستان وابسته به شرایط است  امریکامتحده 

در افغانستان در توافق با ناتو و اتحادیه اروپا    امریکابه نظر میرسد که که ماموریت ناتو در افغانستان و حضور نظامی  
برای مدت نامعلوم تمدید میگردد و بدینترتیب صلح سراسری و ٱتش بس دایمی به اینده های دور بر میگردد. و کار ایجاد  

  .دموکراتیک« در افغانستان به تعویق میافتد یک کشور »آزاد، مستقل و 
شدار داده اند، تا وقتی دست از جنگ  طالبان ه امریکاد های عدم تطبیق توافقنامه گروه تروریستی طالبان که نسبت به پیام

وقتی افغانستان را ترک   امریکا، افغانستان را ترک کند، و نیروهای نظامی  امریکانخواهند برداشت، که اخرین نظامی  
و شرایطی ک اهداف  تامین شود.  افغانستان  در  ٱتش بس سراسری  و  که صلح  کرد  در معضله  خواهند  درگیر  ه طرفین 

 .افغانستان انتخاب کرده اند به خاطر ضد و نقیص بودنش تحقق پذیر نخواهد بود
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