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 Political  سياسی

  
 مطمئن نظرمحمد:  افغانستانیر مسايل سياسگنويسنده وتحليل

   ٢٠١۶ جنوری ٢۴

 

 يادداشت ھای مھم پيرامون روند صلح
اينسو در آتش جنگ و درگيری ھا می سوزند و در بسياری موارد  سال به ۴٠ صلح اند؛ نزديک از ۀملت افغانستان تشن

آسيب ھای جنگ بيشتر متوجه ملت بوده است؛ جنگ ده ساله با روس ھا و به تعقيب آن سال ھا جنگ با حکومت داکتر 

 است،  از جنايات جنگی شان را نمودارئینجيب هللا و سپس جنگ ھای ذات البينی مجاھدين که شھر کابل ھنوز نشانه ھا

 و ناتو جنگ امريکا سال به اينسو با ١۵ جنگ ھا بين طالبان و مجاھدين منحرف شده و اينک از ۀو به دنبال آن ادام

  . ملت افغان، ھمه چيزی است که ملت افغان بھای آن را می پردازند

ه نظر می رسند يوس بأدر حال حاضر ملت افغان از شکل گيری روند صلح بين دولت و مخالفان مسلح درگير جنگ م

يوسيت زمانی افزوده شد که حکومت أيوسيت افزوده می شود؛ بر ميزان اين مأبه ميزان اين مزمان و با گذشت 

  . افغانستان در تناسب به اولويت صلح به اولويت جنگ تن در داد

ھمديگر با استفاده از  جنگ و محو ۀش را از دست داده و تنھا نداھای ادامفشار ذھنی مواجه است، آرامشملت افغان با 

يوس به سبب وجود شدت نااميدی از أ جوان افغان م١۶٠٠٠ زور را می شنوند؛ از ھمين رو، که در سال در حدود ۀقو

  . کشور فرار و رھسپار اروپا و کشورھای ديگر شدند

 ديگر نيز ادامه  سال٩روند صلح به واقعيت نپيوندد، ممکن جنگ جاری کنونی افغانستان . م٢٠١۶اگر تا پايان سال 

 و بين المللی پيرامون صلح و جنگ ئی استقرار صلح ممکن نخواھد بود، شرايط داخلی، منطقه ٢٠١۶يابد و بعد از سال 

 ١٩٩٠ر است و بازھم تمام منطقه در آشوب آن گير خواھد ماند طوری که ما در سال ھای ييدر افغانستان در حال تغ

  . شاھد چنين شرايطی بوديم

اضر، طالبان بازھم به عنوان قدرت نظامی در افغانستان مطرح بوده و در اين کشور می تواند مانع افراطيت در حال ح

ساير گروه ھای مسلح گردد، تا کنون جنگجويان مربوط به کشورھای آسيای ميانه و چين در شمال افغانستان ھنوز ھم 

اگر تالشی .  نمايدءنستان می تواند نقش حياتی را ايفاطالب را به عنوان رھبر شناخته و طالب نيز در رابطه به افغا

 از قدرت طالب کاسته شود، يا به منظور ايجاد انشعاب در بين آنھا تالش صورت می گيردو ًصورت می گيرد که عمدا

گروه ھای مسلحی مانند داعش و ديگران از سوی حکومت افغانستان و جھانيان حمايت می شوند که در آينده مشکلی را 

خلق خواھد کرد که جنگ ادامه يابد و صلح منتفی گردد و مثل کنفرانس اول بن اشتباھی جبران ناپذيری خواھد بود؛ 
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افزون براين طوری که گفته می شود که اشتباه سياسی جبران ناپذير است، الزم است که با درنظرداشت حاالت و 

لح و جھانيان جھت استقرار صلح راستين بذل مساعی ن مساگان، مخالفافغانستان، ھمسايشرايط حساس کنونی حکومت 

  . نمايند

  : موانع در برابر صلح در افغانستان قرار زير است که با شما آنھا را شريک می سازم

بايد رفع شود و ھر گونه سياستی پيرامون صلح به ملت افغانستان و جھانيان روشن گردد، به بھانه ھا  ابھامات – ١

  . ام ھای تروريزم از دوام جنگ اجتناب شودپرداخته نشود، زير ن

 و جنگ به راھکارھای صلح عملی توسل جسته شود و به خاطر صلح ئیدر بدل توسل به راھکارھای زورگو–٢

 از مجبوريت ھا اند که نمی توانند پيرامون صلح ئیراستين سياست روشنی در پيش گرفته شود؛ طالبان البته دارای پاره 

نی اتخاذ نمايند، اما حکومت افغانستان در اين مورد کدام مجبوريتی ندارد و می تواند موقف و توقف راھکار روش

  .  اينھا بايد عملی باشدۀروشنی اتخاذ کرده و به جای جنگ ھم می تواند موقف صريحی داشته باشد، اما ھم

س ئين حتا در اين مورد ميان رپيرامون صلح بايد در داخل دولت افغانستان ھماھنگی کاملی موجود باشد، تاکنو – ٣

  . ه و معاونان شان ھماھنگی وجود نداردئيس اجرائيجمھور، ر

ھنوز ھم حکومت افغانستان حالت اضطراری کنونی را احساس نکرده و در اين راستا با آرامش خاطر کامل گام  – ۴

 شورای عالی صلح که ۀن تجربرو دارند؛ ھما  که به منظور استقرار صلح سال ھای بيشتری پيشئیمی بردارند، گو

رو  چندين سال قبل صورت گرفت در حالت تکرار است، حکومت فکر می کند که ده سال ديگر نيز برای صلح پيش

  اشتباه،دارد؛ اما در حال حاضر شرايط اضطراری است، و نياز به اقدام فوری در اين راستاست و ھر گونه تعطيل

به منظور دستيابی به صلح وقت بيشتر ندارند؛ اگر در اين ) افغان وطالبانحکومت (بزرگی خواھد بود، ھر دو طرف 

طالب تھديد يگانه برای حکومت افغان و . زمان معين و محدود صلح محقق نشود، شرايط بيش از پيش بحرانی می شود

شده و حاالت  ھمه بر دولت سبب فشار احدی صاحب و اکنون اپوزيسون گروه کرزی و شورای حراستجھانيان نبوده، 

  . بيش از پيش اضطراری می سازدرا 

 ملت با ايشان بوده و در برابر مخالفان مسلح می جنگند، ۀعمل می کند گويا که ھمای حکومت افغانستان به گونه  – ۵

قلمرو کشور زير کنترول مخالفان مسلح قرار دارد و برخی ساحاتی  ٪٧٠در حالی که چنين نبوده ھم اکنون نزديک به 

  دولت قرار دارد، باۀخاک کشور زير ادار٪٢٠د دارد که نه زير تصرف دولت بوده و نه ھم مخالفان مسلح، تنھا وجو

  . درنظرداشت اين فورموله، بايد پيرامون اقدام عملی نمايد

 یھده نمن راستا به مشاي در ای شده، اما اراده و عزم ملموسءغات اكتفاي حكومت تنھا به تبلی در ارتباط صلح از سو– ۶

 مردم در نظر ی كند، خواسته ھایست خطاب مين راستا پاكستان را متھم كرده و طالب ترورياكثر اوقات در ا. رسد

  . از استي نیغات به كارعملي تبلی شود، به خاطر صلح به جایگرفته نم

ن رو بود كه در ياز ھم كند؛ یاده ميرا در عمل پ ل است و آنيت قاين بود كه به صلح اولويس جمھور ائي شعار ر– ٧

 صورت نگرفت و بازھم در حد یچ كاري صلح ھی دادند، اما در عمل برایأ ریار دشوار اكثر افغان ھا به ويط بسيشرا

  .  ماندیشعار باق

 یش دشوار ميش از پين پروسه بيان، ايانه و جھاني میايجاد روابط تنگاتنگ حكومت افغانستان با آسي با توجه به ا– ٨

 توان راھكار حل مشكالت یانه را در افغانستان نمي میايسآ ی و مربوط به كشورھاینيان چي جنگجویبود سازگردد، نا

انه و كشور ي میاي آسی نخواھد كرد كه آنھا زنده بازداشت و دست بسته به كشورھاین ھم به حل مشكل كمكيدانست و ا

 خود یا به كشورھايت خود يشود كه آنھا به رضادست گرفته ي روئید راھكارھاي جنگ باین سپرده شوند، به جايچ
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ن ياباشد دست ي آنھا رویده شود؛ اگر عزم نابود سازي اقامت تدارك دۀني شان زمی برایگري دیا ھم در جايبروند و 

 مخالف مسلح ھم به خاطر حفاظت از آنھا بر جنگ تمركز ی از گروه ھای جنگ كمك كرده و شمارۀخود به اداممسأله 

  . دني نمایم

گر است، تا ي دی كشورھایانه و برخي میاي آسی از كشورھای و مالی دولت افغانستان خواستار كمك نظام– ٩

 یندگان كشورھايان نماين بھتر خواھد بود كه در مين، اي ایان مخالف آنھا را در افغانستان بكوبد، اما به جايجنگجو

 استقرار صلح كمك ۀنيا گردد، تا در زمي صلح مھیھامذاکره  ۀنيان مسلح شان در افغانستان زميادشده و جنگجوي

  . رديصورت گ

 در كشور ی خارجیروھايش نيد دارد، به حضور و افزايكأكا و ناتو تي با امریش از ھرچه به دوستي حكومت ب– ١٠

 ۀت اراديسبب تقو مخالف مسلح ی خود نزد گروه ھائیكاي امری نظامیگاه ھاي شبانه و وجود پایات ھايد دارد، عمليكأت

ن ي شود در ایاد مين مردم و دولت زيند و فاصله بي بی شود، ھمچنان استقالل حكومت افغانستان صدمه می میجنگ

بھتر است . ديه نماي خود را اراین بقاي تواند تضمی جنگ باشد و نه ھم مۀ تواند برندیصورت نه حكومت افغانستان م

 سازد، اجتناب ی مواجه می صلح را با كندۀشرفت در پروسيت ندارند و پيرضا كه مردم افغانستان از آن یاز ھر عمل

  . رديصورت گ

شان كمك ي دھد، از ایشان پول مي به ای جھانۀن احساس موجود است كه جامعي در نزد سران دولت افغانستان ا– ١١

 ین تالش ھا مانع در راستاي اشتر گردد، اماي بی در بخش نظامی جھانۀ شود تا حضور جامعی كند و تالش می مینظام

  . مي نشویگريدان جنگ ديرند تا ما داخل ميد از دولت افغانستان فاصله بگي بای جھانۀ گردد، جامعی صلح میتالش ھا

غات مثبت و ي به تبلید باورمندي بایغات منفي تبلیابد، به جايان يد از ھر دوجناح پايگر بايه ھمديغات سوء علي تبل  - ١٢

د به يز باين گونه، رسانه ھا نيت صلح داده شود، به ھميد به مردم ذھني جنگ بایبه جا.  آن وجود داشته باشداثرات مثبت

  . ن راستا بپردازندي در ائیمثبت گرا

 ید؛ حكومت افغانستان خواستار صلحيه گردير به مردم افغانستان اراي جناح درگی صلح از سویف تالش ھاي تعر - ١٣

ھا به خاطر مذاکره  دارند، صلح نه بلكه یان مي را كه آنھا بیفيدر آن محقق باشد و تا ھنوز تعرط آنھا ياست كه شرا

 یه آن مي خود را دارند و بر پاۀژيف ويرامون صلح تعريگر، طالبان ھم پي دیم شدن جانب مقابل است؛ از سويتسل

  .  صلح آماده شوندیھامذاکره خواھند به 

  :  پردازندیاھات شدند و ھنوز ھم به تكرار آنھا م اشتبیان مرتكب برخي جھان– ١۴

د نابود شود، به ي كه باشد بائین اصرار داشتند كه طالب ھرجايار مغرورانه عمل كردند و تنھا به ايان بسيجھان: الف

 شد یر فشار قرار گرفت و گفته ميت داده نشد، سراسر زي، نه در شھر و نه در منطقه مصونش خودۀطالب نه در خان

  . د كشته شوديه باك

از است كه ين كار نيستند و برايست نيرد و آنھا تروري صورت گمذاکرهد يند كه با طالب باي گویان مياكنون جھان: ب 

ت شناخته شوند، اما ين كه طالبان به رسمي نه ایعنيرد، ي صورت گی زمينه ساز  Constructive Dialogue  یبرا

ت شناخته ياه حذف شده و دفتر قطر به رسميست سيد از لي سران طالبان بای نام ھاد گشوده باشد،يھا بامذاکره  ۀدرواز

  . شود

 پردازد و به یت حكومت افغانستان ميد؛ كه تنھا به حمايد اشتباه كنفرانس اول بن را تكرار ننماي بای جھانۀجامع: ج

د ي ھم بای جھانۀل است، جامعيا قا ری احترامی جھانۀ سازد كه شخص سوم است؛ اگر طالب به جامعیطالب وانمود م

 پردازد، و از یت حكومت افغانستان ميكا قرار دارد، به حمايس آن امرأان كه در ريل باشد اگر جھانيبه احترام متقابل قا
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بن تكرار اول د بازھم ھمان اشتباه ي طرف سوم را دارد، شاین حال ادعاي كند، و در عی می و نظامیت ماليآن حما

  .  شدندی نفین كنفرانس به صورت كلي از آنھا اذعان دارند كه چرا طالبان در ایاريبسشود، اكنون 

  :  با دولت افغانستانی جھانۀاز است كه جامعي صلح نی در راستای عملی به خاطر برداشتن قدم ھا– ١۵

  . ه كنديش را مشروط ارايدر تمام ساحات كمك ھا: الف

ان سال يد اگر حكومت افغانستان تا پايش بگويشروط و محدود سازد و برا خود را می و نظامیاسي سیت ھايحما: ب 

  . ق خواھد آورديش را به حالت تعليابد، كمك ھاي نتواند به استقرار صلح دست ٢٠١٧ل ي و اوا٢٠١۶

ش را مشروط نسازد، و يت ھاي سبب فشار بر حكومت افغان نگردد و در ساحات مختلف كمك و حمای جھانۀاگر جامع

  . ستيش نگذارد، استقرار صلح ممكن نين راستا به نماي خود را در ای عملفشار

ده و تا ھنوز از يس آن قرار دارد تاكنون بر حكومت افغانستان باعث فشار نگردأكا در ري كه امری جھانۀ جامع– ١۶

 یافغانستان را م حكومت ی كند، گفته ھایعكس عمل مه  بیك خود استفاده نكرده است، وليپلوماتي و دیاسيفشار س

  . دي نمای می و نظامیاسيت سي حماین المللي و بئی و منطقه یرد و از آن در سطح مليپذ

ر فشار يد زيبا) حكومت افغانستان و مخالفان مسلح(ر فشار وارد گردد ي درگی ھم بر طرف ھائی در سطح منطقه – ١٧

  . ندينه استفاده نماين زميان در ا شیاسيزان فشار سيد از ميكا و ناتو باين، امريچ. رنديقرار گ

شبرد روند صلح پول ير نام پي زی جھانۀ پرداخته، از جامعیر جنگ به بازي پاکستان ھنوز ھم با ھر دو جناح درگ– ١٨

 كند، تا ی می استفاده كرده و از آن به نفع خود بھره برداریتي و امنیط خراب جنگي آورد، از حاالت و شرایبه دست م

 دوام داشته باشد، ی و بدامنی ثباتیابد به نفع پاكستان است، اگر در افغانستان بي ین حالت دوام مي كه ایاھر اندازه 

  . ديافت نمايت دريدي كری،كس و طرفھر ن راستا از ي تواند در ایپاكستان م

  .  گرددیشتر ميرامون صلح، بھانه تراش كرده و خواستار وقت بيبا حكومت افغانستان، ھر مرتبه پ

دن به صلح باشد؛ ي توان راه رسیچ صورت نمي كند كه به ھی فشار وارد م این راستا به گونهيپاكستان بر طالبان در ا

ش يل سبب افزاين مساي كند كه ای بنند، مجروحان شان از شفاخانه ھا اخراج می را بر آنھا می بشری كمك ھاًمثال

  .  گرددیشتر مي بیت ھايحساس

از است كه به يرممكن است، ني دارد كه بدون شركت آنھا استقرار صلح در افغانستان غیالم مان اعيپاکستان به جھان

  . ه نشوديرمحدود اراياز غين گردد و به آن امتييط تعيپاكستان ھم زمان محدود با شرا

  .  وجود داشته باشدیئن ھاي تضمین المللي بیق توافقات كنفرانس ھاي تطبۀنيد در زمي با–١٩

 ی گروه ھاۀلين كار به وسير فشار قرار گرفته شوند و اي ھم حكومت افغانستان و ھم طالبان زیدر سطح ملد ي با– ٢٠

نه كمك ين زمي تواند، در ای طرف و باالخره مردم افغانستان صورت گرفته می بی، جوامع مدنیاسي طرف سیب

  . ت كنندي را رعای طرفی كه بیثر است در صورتؤ ھم میگان جھانكنند

 آن یغات برايده شود، تبلي تواند تدارك دیز صدھزار تن مي اعتراض آمۀ تن از برداران ھزاره جلس٩ به خاطر قتل ًمثال

ش به ين ھماير چنين درگيدادن طرفقرارر فشار يست كه به خاطر زي شود، چرا ممكن نیش داده مي شود و برنامه برایم

  . فتديراه ن

درس آن كمك ھا تنھا به يان تنھا منحصر به حكومت افغانستان بوده و اي جھانی مالی صلح كمك ھاۀني در زم– ٢١

  .  گذاردی میرات منفيثأن خود بر روند صلح تيرد كه اي گی صورت میخاص

 
 


